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Módosítás 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mentességek engedélyezése Mentességek

Or. en

Módosítás 324
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a termékek bizonyos körét 
illetően a piaci modell, az adott termékre 
vonatkozó kereskedési tevékenység 
bizonyos jellemzői vagy a likviditás alapján 
mentesíthetik a szabályozott piacokat, 
valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól.

(1) Az illetékes hatóságok az alábbiak
alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et működtető 
befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól:

i. a piaci modell;
ii. a termékre vonatkozó kereskedési 
tevékenység bizonyos jellemzői;
iii. az egyes piacok jellemzői, többek 
között a piaci szereplők száma és típusa;
iv. a megbízások nagyságrendje és típusa, 
a kereskedési módszer, valamint a 
pénzügyi eszköz kibocsátásának 
nagyságrendje és típusa;
v. profil és egy bizonyos termék 
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tekintetében a likviditás értékelése 
szempontjából lényeges bármely egyéb 
kritérium;
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 
meghaladják az adott kötvény, strukturált 
pénzügyi termék, kibocsátási egység vagy 
származtatott termék vagy az adott 
kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus vagy -osztály 
szokásos lakossági piaci nagyságrendjét.
Az e cikkben meghatározott 
követelmények csak azokra a pénzügyi 
eszközökre alkalmazandók, amelyeket 
kellően likvidnek minősítettek, vagy 
amelyek piaca likvid.

Or. en

Indokolás

A kisebb, rögzített kamatozású piacokon egy teljesen átlátható rendszer súlyos negatív hatást 
gyakorolna az árjegyzők árfolyamjegyzési hajlandóságára és képességére, ami negatív 
hatással lenne a likviditásra. Ezért az átláthatósági követelmények finomhangolásának az 
óvatosság és arányosság elvén kell alapulnia. Ez különösen fontos a kötvények és a 
származtatott termékek piacán.

Módosítás 325
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a termékek bizonyos körét 
illetően a piaci modell, az adott termékre 
vonatkozó kereskedési tevékenység 
bizonyos jellemzői vagy a likviditás
alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et vagy OTF-et 

(1) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a termékek bizonyos körét 
illetően a piaci modell és az adott termékre 
vonatkozó kereskedési tevékenység 
bizonyos jellemzői alapján mentesíthetik a 
szabályozott piacokat, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
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működtető befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól.

vállalkozásokat és piacműködtetőket a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól.

Or. en

Módosítás 326
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
esetekben a termékek bizonyos körét 
illetően a piaci modell, az adott termékre 
vonatkozó kereskedési tevékenység 
bizonyos jellemzői vagy a likviditás
alapján mentesíthetik a szabályozott 
piacokat, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól.

(1) Az illetékes hatóságok az adott 
termékre vonatkozó kereskedési 
tevékenység bizonyos jellemzői alapján 
mentesíthetik a szabályozott piacokat, 
valamint az MTF-et működtető befektetési 
vállalkozásokat és piacműködtetőket a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól.

Or. en

Módosítás 327
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok a termékek 
bizonyos körét illetően a piaci modell, az 
adott termékre vonatkozó kereskedési 
tevékenység bizonyos jellemzői vagy a 
likviditás alapján mentesíthetik a 

(1) A (4) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott esetekben a termékek 
bizonyos, illikvidnek tekintett körét 
illetően a szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
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szabályozott piacokat, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozásokat és piacműködtetőket a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett 
információk közzétételére vonatkozó 
kötelezettség alól.

befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nem kötelesek közzétenni 
a 7. cikk (1) bekezdésében említett 
információkat.

Or. en

Módosítás 328
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 
meghaladják az adott kötvény, strukturált 
pénzügyi termék, kibocsátási egység vagy 
származtatott termék vagy az adott 
kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus vagy -osztály 
szokásos lakossági piaci nagyságrendjét.

Or. en

Módosítás 329
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően a megbízások 
típusa és nagyságrendje és a kereskedési 
módszer alapján mentesíthetik a 

(2) Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy 
a mentesség típusának és terjedelmének 
meghatározása minden lényeges 
körülmény figyelembevételével történik, 
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szabályozott piacokat, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozásokat és piacműködtetőket a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett 
információk közzétételére vonatkozó 
kötelezettség alól. Az illetékes hatóságok 
különösen olyan megbízások 
vonatkozásában tekinthetnek el az említett 
kötelezettségtől, amelyek meghaladják az 
adott kötvény, strukturált pénzügyi 
termék, kibocsátási egység vagy 
származtatott termék vagy az adott 
kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

beleértve mind a befektetők, mind pedig a 
kibocsátók és az államkötvény-kibocsátók 
érdekeit, valamint a piac likviditását. Az 
illetékes hatóságok biztosítják, hogy az 
átláthatósági követelmények ne 
mondjanak ellent a pénzügyi stabilitással 
vagy a szabályozással kapcsolatos 
céloknak, köztük a pénzügyi intézmények 
szabályozásának.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság szintjének meghatározásakor az illetékes hatóságoknak mindig figyelembe 
kell tudniuk venni az összes lényeges körülményt és érdeket. A követelményeknek arányosnak 
kell lenniük, figyelembe véve az átláthatóság és a likviditás közötti megfelelő egyensúly 
szükségességét, ennélfogva mind a befektetők, mind pedig a kibocsátók érdekeit vizsgálni kell.

Módosítás 330
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően a megbízások 
típusa és nagyságrendje és a kereskedési 
módszer alapján mentesíthetik a 
szabályozott piacokat, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozásokat és piacműködtetőket a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól. 
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 

(2) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően a megbízások 
típusa és nagyságrendje és a kereskedési 
módszer alapján mentesíthetik a 
szabályozott piacokat, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozásokat és piacműködtetőket a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól. 
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 
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meghaladják az adott kötvény, strukturált 
pénzügyi termék, kibocsátási egység vagy 
származtatott termék vagy az adott 
kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

meghaladják az adott kötvény, strukturált 
pénzügyi termék, kibocsátási egység vagy 
származtatott termék vagy az adott 
kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos, a 
2004/109/EK irányelvben és a 
2010/73/EU irányelvben említett lakossági 
piaci nagyságrendjét.

Or. en

Indokolás

Ha a nem részvényjellegű értékpapírok esetében bizonyos kereskedés előtti átláthatósági szint 
szükséges, ezt kizárólag a lakossági nagyságrendű ügyletekre kell korlátozni, mivel a 
nagybani piacokra súlyosan romboló hatást gyakorolna. Kérdéses azonban, hogy ez a 
kereskedés előtti átláthatóság milyen előnnyel jár. A lakossági ngyságrendű ügyletek fogalmát 
a tájékoztatókról szóló irányelv és az átláthatósági irányelv meghatározza, tehát ebben a 
tekintetben a meglévő normákat kell követni.

Módosítás 331
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően a megbízások 
típusa és nagyságrendje és a kereskedési 
módszer alapján mentesíthetik a 
szabályozott piacokat, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozásokat és piacműködtetőket a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól. 
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 
meghaladják az adott kötvény, strukturált 
pénzügyi termék, kibocsátási egység vagy 
származtatott termék vagy az adott 
kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 

(2) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően a megbízások 
típusa és nagyságrendje és a kereskedési 
módszer alapján mentesíthetik a 
szabályozott piacokat, valamint az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozásokat és 
piacműködtetőket a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól. 
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 
meghaladják az adott kötvény, strukturált 
pénzügyi termék, kibocsátási egység vagy 
származtatott termék vagy az adott 
kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
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származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

Or. en

Módosítás 332
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok a (4) 
bekezdésnek megfelelően a megbízások 
típusa és nagyságrendje és a kereskedési 
módszer alapján mentesíthetik a 
szabályozott piacokat, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozásokat és piacműködtetőket a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól.
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában tekinthetnek 
el az említett kötelezettségtől, amelyek 
meghaladják az adott kötvény, strukturált 
pénzügyi termék, kibocsátási egység vagy 
származtatott termék vagy az adott 
kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

(2) Az illetékes hatóságok mentesíthetik a 
szabályozott piacokat, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozásokat és piacműködtetőket a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett, különösen 
azon megbízásokra vonatkozó információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól, 
amelyek meghaladják az adott kötvény, 
strukturált pénzügyi termék, kibocsátási 
egység vagy származtatott termék vagy az 
adott kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

Or. en

Módosítás 333
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

3a. Ha a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
információkra vonatkozó közzétételi 
kötelezettség alóli mentesítéssel és más 
piacról származó referenciaár 
alkalmazásával teljesítenek megbízásokat, 
a szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők, illetve 
egyéb kereskedési rendszerek biztosítják, 
hogy a saját kereskedési helyszínükön 
megbízásokat teljesítő minden más piaci 
szereplőnél gyorsabban hozzáférjenek a 
referenciaárhoz.

Or. en

Módosítás 334
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságoknak az (1) és a 
(2) bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes mentességek szándékolt 
felhasználásáról, és ismertetniük kell azok 
működését. A mentesség 
engedélyezésének szándékáról szóló 
értesítést legalább 6 hónappal a mentesség 
érvénybe lépése előtt el kell küldeni. Az 
értesítés kézhezvételétől számított 3 
hónapon belül az EÉPH véleményt bocsát 
ki a szóban forgó illetékes hatóságnak, 
amelyben értékeli az egyes egyedi 
mentességi kérelmek 
összeegyeztethetőségét az (1) és a (2) 
bekezdésben megállapított és a (4) 
bekezdés b) alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 

törölve
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részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban 
járhat el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves 
jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 335
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságoknak az (1) és a 
(2) bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes mentességek szándékolt 
felhasználásáról, és ismertetniük kell azok 
működését. A mentesség engedélyezésének 
szándékáról szóló értesítést legalább 6
hónappal a mentesség érvénybe lépése előtt 
el kell küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
összeegyeztethetőségét az (1) és a (2) 
bekezdésben megállapított és a (4) 
bekezdés b) alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 

(3) Az illetékes hatóságoknak az (1) 
bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes mentességek szándékolt 
felhasználásáról, és ismertetniük kell azok 
működését. A mentesség engedélyezésének 
szándékáról szóló értesítést legalább 2
hónappal a mentesség érvénybe lépése előtt 
el kell küldeni. Az értesítés kézhezvételét 
követően az EÉPH 2 hónapon belül 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
összeegyeztethetőségét az (1) és a (2) 
bekezdésben megállapított és a (4) 
bekezdés b) pontja alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Ha a 2 hónapos 
időszak lejárt, az illetékes hatóság attól 
függetlenül hatályba léptetheti a 
mentességet, hogy az EÉPH kiadott-e 
véleményt. Amennyiben egy másik 
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1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban járhat 
el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

tagállam illetékes hatósága nem ért egyet 
az illetékes hatóság által engedélyezett 
mentességgel, úgy az ügyet visszautalhatja 
az EÉPH elé, amely az 1095/2010/EU 
rendelet 19. cikke által ráruházott 
hatáskörrel összhangban járhat el.

Or. en

Indokolás

A hat hónapos határidő túl hosszú. Ezenfelül egyértelműen rögzíteni kell, hogy az illetékes 
hatóságok a mentesség alkalmazásához nem kötelesek megvárni az EÉPH véleményét, ha a 
vélemény kibocsátására irányadó határidő már lejárt.

Módosítás 336
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságoknak az (1) és a 
(2) bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes mentességek szándékolt 
felhasználásáról, és ismertetniük kell azok 
működését. A mentesség engedélyezésének 
szándékáról szóló értesítést legalább 6
hónappal a mentesség érvénybe lépése előtt 
el kell küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
összeegyeztethetőségét az (1) és a (2) 
bekezdésben megállapított és a (4) 
bekezdés b) alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 

(3) Az illetékes hatóságoknak az (1) és a 
(2) bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes mentességek szándékolt 
felhasználásáról, és ismertetniük kell azok 
működését. A mentesség engedélyezésének 
szándékáról szóló értesítést legalább 1
hónappal a mentesség érvénybe lépése előtt 
el kell küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 1 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
összeegyeztethetőségét az (1) és a (2) 
bekezdésben megállapított és a (4) 
bekezdés b) pontja alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
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1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban járhat 
el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban járhat 
el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

Or. en

Indokolás

Figyelemmel arra, hogy ezek a mentességek milyen fontosak a nem részvényjellegű 
értékpapírok piacainak működése során, a hat hónapos jóváhagyási folyamat túl hosszú. Egy 
hónap elfogadhatóbb.

Módosítás 337
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságoknak az (1) és a 
(2) bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes mentességek szándékolt 
felhasználásáról, és ismertetniük kell azok 
működését. A mentesség engedélyezésének 
szándékáról szóló értesítést legalább 6 
hónappal a mentesség érvénybe lépése előtt 
el kell küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
összeegyeztethetőségét az (1) és a (2) 
bekezdésben megállapított és a (4) 
bekezdés b) alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 

(3) Az illetékes hatóságoknak az (1) és a 
(2) bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes mentességek szándékolt 
felhasználásáról, és ismertetniük kell azok 
működését. A mentesség engedélyezésének 
szándékáról szóló értesítést legalább 6 
hónappal a mentesség érvénybe lépése előtt 
el kell küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
kötelező érvényű / kedvező véleményt 
bocsát ki a szóban forgó illetékes 
hatóságnak, amelyben értékeli az egyes 
egyedi mentességi kérelmek 
összeegyeztethetőségét az (1) és a (2) 
bekezdésben megállapított és a (4) 
bekezdés b) és c) pontja alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. A kétségek 
elkerülése végett, amennyiben az EÉPH
véleménye kötelező érvényű, az illetékes 
hatóság kizárólag az EÉPH véleményének 
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1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban 
járhat el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

teljes mértékben megfelelően adhat 
mentességet. Az EÉPH figyelemmel kíséri 
a mentességek alkalmazását, és éves 
jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságoknak az (1) és a 
(2) bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes mentességek szándékolt 
felhasználásáról, és ismertetniük kell azok 
működését. A mentesség engedélyezésének 
szándékáról szóló értesítést legalább 6 
hónappal a mentesség érvénybe lépése előtt 
el kell küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
összeegyeztethetőségét az (1) és a (2) 
bekezdésben megállapított és a (4) 
bekezdés b) alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban járhat 
el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 

(3) Az illetékes hatóságoknak az (1) és a 
(2) bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes mentességek szándékolt 
felhasználásáról, és ismertetniük kell azok 
működését. A mentesség engedélyezésének 
szándékáról szóló értesítést legalább 6 
hónappal a mentesség érvénybe lépése előtt 
el kell küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
kedvező véleményt bocsát ki a szóban 
forgó illetékes hatóságnak, amelyben 
értékeli az egyes egyedi mentességi 
kérelmek összeegyeztethetőségét az (1) és 
a (2) bekezdésben megállapított és a (4) 
bekezdés b) pontja alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Az illetékes 
hatóság kizárólag a fenti kedvező 
vélemény alapján adhat mentességet.
Amennyiben egy másik tagállam illetékes 
hatósága nem ért egyet az illetékes hatóság 
által engedélyezett mentességgel, úgy az 
ügyet visszautalhatja az EÉPH elé, amely 
az 1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban járhat 
el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
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felhasználásáról. nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 339
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságoknak az (1) és a 
(2) bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes mentességek szándékolt 
felhasználásáról, és ismertetniük kell azok 
működését. A mentesség engedélyezésének 
szándékáról szóló értesítést legalább 6 
hónappal a mentesség érvénybe lépése előtt 
el kell küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
összeegyeztethetőségét az (1) és a (2) 
bekezdésben megállapított és a (4) 
bekezdés b) alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban járhat 
el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

(3) Az illetékes hatóságoknak az (1) és a 
(2) bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes mentességek szándékolt 
felhasználásáról, és ismertetniük kell azok 
működését. A mentesség engedélyezésének 
szándékáról szóló értesítést legalább 6 
hónappal a mentesség érvénybe lépése előtt 
el kell küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
kötelező érvényű véleményt bocsát ki a 
szóban forgó illetékes hatóságnak, 
amelyben értékeli az egyes egyedi 
mentességi kérelmek 
összeegyeztethetőségét az (1) és a (2) 
bekezdésben megállapított és a (4) 
bekezdés b) pontja alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban járhat 
el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves jelentést 
nyújt be a Bizottságnak azok gyakorlati 
felhasználásáról.

Or. en
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Módosítás 340
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságoknak az (1) és a 
(2) bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes mentességek szándékolt 
felhasználásáról, és ismertetniük kell azok 
működését. A mentesség engedélyezésének 
szándékáról szóló értesítést legalább 6
hónappal a mentesség érvénybe lépése előtt 
el kell küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
összeegyeztethetőségét az (1) és a (2) 
bekezdésben megállapított és a (4) 
bekezdés b) alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal. Amennyiben egy 
másik tagállam illetékes hatósága nem ért 
egyet az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentességgel, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban 
járhat el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves 
jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati felhasználásáról.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
mentesség alkalmazása előtt a 
szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők 
engedélyt szereznek be az illetékes 
hatóságtól. Az illetékes hatóságoknak az 
(1) és a (2) bekezdés szerinti mentességek 
engedélyezése előtt értesíteniük kell az 
EÉPH-t és más illetékes hatóságokat az 
egyes mentességek szándékolt 
felhasználásáról, és ismertetniük kell azok 
működését. A mentesség engedélyezésének 
szándékáról szóló értesítést legalább 4
hónappal a mentesség érvénybe lépése előtt 
el kell küldeni. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 2 hónapon belül az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
egyes egyedi mentességi kérelmek 
összeegyeztethetőségét az (1) és a (2) 
bekezdésben megállapított és a (4) 
bekezdés b) alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
részletezett előírásokkal.

Amennyiben egy másik tagállam illetékes 
hatósága nem ért egyet az illetékes 
hatóság által engedélyezett mentességgel 
vagy az illetékes hatóság által 
engedélyezett mentesség tényleges 
alkalmazásával, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
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ráruházott hatáskörrel összhangban 
járhat el. Az EÉPH figyelemmel kíséri a 
mentességek alkalmazását, és éves 
jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 341
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH véleményének kézhezvételét
követően egy, az EÉPH által vezetett és az 
összes tagállam illetékes hatóságaiból álló 
kollégium egy hónapon belül közös 
véleményt alakít ki. A kollégium kedvező 
közös véleményének hiányában az 
illetékes hatóság nem engedélyezhet 
mentességet az MTF-et vagy OTF-et 
üzemeltető piacműködtetők számára.

Or. en

Módosítás 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az illetékes hatóságok visszavonhatják 
a szabályozott piacok, piacműködtetők, 
illetve befektetési vállalkozások (4) 
bekezdésben meghatározott mentességek 
alkalmazására vonatkozó engedélyét. Az 
illetékes hatóságok visszavonják az 
engedélyt, ha azt észlelik, hogy a 
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mentességet eredeti céljától eltérő célra 
használják fel, vagy ha úgy vélik, hogy a 
mentességet az e cikkben megállapított 
szabályok megkerülésére használják fel.
A mentesség igénybevételére vonatkozó 
engedély visszavonása előtt az illetékes 
hatóságok bejelentik az EÉPH-nak és más 
illetékes hatóságoknak szándékukat, és a 
bejelentésben teljes körű magyarázatot 
adnak a visszavonási szándék indokáról. 
A mentességi engedély visszavonására 
irányuló szándékot a lehető legrövidebb 
időn belül be kell jelenteni. Az EÉPH a 
bejelentés kézhezvételét követő egy 
hónapon belül nem kötelező érvényű 
véleményt bocsát ki az adott illetékes 
hatóság számára. Az illetékes hatóság a 
vélemény kézhezvétele után hatályba 
lépteti határozatát.

Or. en

Indokolás

Kellő rugalmasságot kell biztosítani az illetékes hatóságoknak nemcsak a mentességet 
biztosító engedélyek megadására, hanem azok visszavonására is. Ez biztosítja, hogy az 
illetékes hatóságok gyorsan reagálhassanak az előre nem látható piaci fejleményekre.

Módosítás 343
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák:

(4) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek
meghatározzák:

Or. en
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Módosítás 344
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák:

(4) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek
meghatározzák:

Or. en

Indokolás

A mentességek működése mikéntjének meghatározásához ismerni kell az eszközkategóriát és 
az eszközökkel való kereskedés módját. Az EÉPH megfelelőbb szakértelemmel rendelkezik 
ezen a területen, mint a Bizottság.

Módosítás 345
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák:

(4) Az EÉPH kötelező technikai 
standardok útján olyan intézkedéseket 
fogadhat el, amelyek meghatározzák:

Or. en

Módosítás 346
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész



PE489.477v01-00 20/191 AM\901886HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák:

(4) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek
meghatározzák:

Or. en

Indokolás

Ez technikai kérdés, amely részletes piaci ismereteket igényel, ennélfogva megfelelőbb, ha a 
feladatot az EÉPH kapja.

Módosítás 347
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében a megbízások vagy 
jegyzések közzéteendő sávját, a 
közzéteendő árfolyamokat, valamint az 
ilyen árfolyamok melletti kereskedési 
szándék közzéteendő mértékét, a 7. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően;

a) minden érintett, 100 000 EUR ügyleti 
nagyságrend alatti pénzügyieszköz-
kategória tekintetében a megbízások vagy 
jegyzések közzéteendő sávját, a 
közzéteendő árfolyamokat, valamint az 
ilyen árfolyamok melletti kereskedési 
szándék közzéteendő mértékét, a 7. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően;

Or. en

Indokolás

A 100 000 eurós küszöb eléggé alacsony ahhoz, hogy ne tartozzanak bele a nagy intézményi 
befektetők nagy kötvénykereskedései (azaz nem okoz túlzottan nagy károkat a likviditás terén), 
eléggé magas viszont ahhoz, hogy a lakossági kereskedés legnagyobb részét felölelje.

Módosítás 348
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a 
feltételeket, amelyek mellett az (1) és a (2) 
bekezdéssel összhangban el lehet tekinteni 
a kereskedés előtti közzétételtől, a 
következők alapján:

b) azokat a feltételeket, amelyek mellett 
valamely eszköz kellően likvidnek
tekinthető ahhoz, hogy a folyamatos 
nyilvános árazás és a kereskedési 
szándékok mértéke a 7. cikk (1) és (2) 
bekezdésével összhangban támogatható 
legyen, a következők alapján:

Or. en

Módosítás 349
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett az (1) és a (2) bekezdéssel 
összhangban el lehet tekinteni a kereskedés 
előtti közzétételtől, a következők alapján:

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett az (1) bekezdéssel 
összhangban el lehet tekinteni a kereskedés 
előtti közzétételtől, a következők alapján:

Or. en

Módosítás 350
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a piaci modell; törölve

Or. en
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Módosítás 351
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) a piaci modell; (i) a piaci modell, mint például az 
ajánlatkérési rendszerek, valamint a
beszédalapú brókeri rendszerek;

Or. en

Módosítás 352
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a likviditási profil, beleértve a piaci 
szereplők számát és típusát az adott 
piacon és bármely más, a likviditás 
értékeléséhez fontos kritériumot;

törölve

Or. en

Módosítás 353
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a likviditási profil, beleértve a piaci 
szereplők számát és típusát az adott 
piacon és bármely más, a likviditás 
értékeléséhez fontos kritériumot;

iii. a likviditási profil és egy bizonyos 
termék tekintetében bármely más, a 
likviditás értékeléséhez fontos kritérium;

Or. en
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Módosítás 354
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a likviditási profil, beleértve a piaci 
szereplők számát és típusát az adott piacon 
és bármely más, a likviditás értékeléséhez 
fontos kritériumot;

iii. a likviditási profil, beleértve a piaci 
szereplők számát és típusát az adott piacon 
és bármely más, a likviditás értékeléséhez 
fontos kritériumot a folyamatos, a 
szórványos és az illikvid termékek 
megfelelő kezelése érdekében;

Or. en

Módosítás 355
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a likviditási profil, beleértve a piaci 
szereplők számát és típusát az adott piacon 
és bármely más, a likviditás értékeléséhez 
fontos kritériumot;

iii. kötvények, strukturált termékek és 
kibocsátási egységek esetében a likviditási 
profil, beleértve a piaci szereplők számát és 
típusát az adott piacon és bármely más, a 
likviditás értékeléséhez fontos kritériumot;

Or. en

Módosítás 356
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont –  iii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a likviditási profil, beleértve a piaci 
szereplők számát és típusát az adott piacon 
és bármely más, a likviditás értékeléséhez 
fontos kritériumot;

iii. a likviditási profil – beleértve a piaci 
szereplők számát és típusát az adott piacon 
és bármely más, a likviditás értékeléséhez 
fontos kritériumot – alapján illikvidnek 
minősülő eszközök listája;

Or. en

Módosítás 357
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont –  iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az egyes piacok jellemzői, egy adott 
piacon a piaci szereplők számát és típusát 
is beleértve;

Or. en

Módosítás 358
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a megbízások nagyságrendje és típusa, 
valamint a pénzügyi eszköz kibocsátásának 
nagyságrendje és típusa.

iv. a megbízások nagyságrendje és típusa, 
valamint a pénzügyi eszköz kibocsátásának 
nagyságrendje és típusa, ami megfelelő 
megkülönböztetést tesz lehetővé a 
lakossági, a közvetítő és a nagybani 
piacok között;

Or. en
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Indokolás

A kereskedés utáni átláthatóság működési módjának finomhangolása szempontjából a nem
részvényjellegű értékpapírok piaca több részre osztható. Ideális esetben a lakossági 
nagyságrendű ügyletek bejelentése valós időben történne, a közvetítő nagyságrendű ügyletek 
bejelentése hosszabb időt venne igénybe, a nagybani, nagy méretű ügyletek bejelentésére 
pedig később kerülne sor. Így a kereskedés utáni átláthatósági követelmények a különböző 
piaci résztvevők által alkalmazott különböző kereskedési modellekhez igazodnának egy olyan 
egyszerű rendszeren keresztül, amely könnyen alkalmazható lenne a különböző eszközökre.

Módosítás 359
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikke szerinti 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 360
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket *-ig benyújtja a 
Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.

Or. en
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Indokolás

Ez technikai kérdés, amely részletes piaci ismereteket igényel, ennélfogva megfelelőbb, ha a 
feladatot az EÉPH kapja.

Módosítás 361
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/20101/EU rendelet1 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.
__________________
1 HL [kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépésétől számított 12 hónapnak 
megfelelő dátumot]

Or. en

Módosítás 362
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok által a 
2004/39/EK irányelv 29. cikkének (2) 
bekezdésével és 44. cikkének (2) 
bekezdésével, valamint az 1287/2006/EK 
bizottsági rendelet 18–20. cikkével 
összhangban a rendelet hatálybalépése 
előtt adott mentességeket az EÉPH [a 
rendelet hatálybalépését követő két év 
elteltével] felülvizsgálja. Az EÉPH 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 

törölve
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adott mentességek további 
összeegyeztethetőségét az ebben a 
rendeletben és az ezen rendelet szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
részletezett előírásokkal.

Or. en

Módosítás 363
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok által a 
2004/39/EK irányelv 29. cikkének (2) 
bekezdésével és 44. cikkének (2) 
bekezdésével, valamint az 1287/2006/EK 
bizottsági rendelet 18–20. cikkével 
összhangban a rendelet hatálybalépése előtt 
adott mentességeket az EÉPH [a rendelet 
hatálybalépését követő két év elteltével] 
felülvizsgálja. Az EÉPH véleményt bocsát 
ki a szóban forgó illetékes hatóságnak, 
amelyben értékeli az adott mentességek 
további összeegyeztethetőségét az ebben a 
rendeletben és az ezen rendelet szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
részletezett előírásokkal.

(5) Az illetékes hatóságok által a 
2004/39/EK irányelv 29. cikkének (2) 
bekezdésével és 44. cikkének (2) 
bekezdésével, valamint az 1287/2006/EK 
bizottsági rendelet 18–20. cikkével 
összhangban a rendelet hatálybalépése előtt 
adott mentességeket az EÉPH [a rendelet 
hatálybalépését követő két év elteltével] 
felülvizsgálja. Az EÉPH kötelező érvényű 
véleményt bocsát ki a szóban forgó 
illetékes hatóságnak, amelyben értékeli az 
adott mentességek további 
összeegyeztethetőségét az ebben a 
rendeletben és az ezen rendelet szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
részletezett előírásokkal.

Or. en

Módosítás 364
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Ha egy pénzügyieszköz-kategória 
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likviditása az (5) bekezdés b) pontja 2. 
alpontja szerint meghatározott küszöb alá 
esik, a pénzügyi eszközzel való kereskedés 
egy vagy több helyszínének felügyeletét 
ellátó illetékes hatóság átmenetileg 
felfüggesztheti a 7. cikk (1) bekezdésében 
említett kötelezettségeket. A küszöböt 
objektív kritériumok alapján kell 
meghatározni.
A felfüggesztés három hónapot meg nem 
haladó kezdeti időszakra érvényes, onnan 
számítva, hogy az érintett illetékes hatóság 
azt a honlapján közzétette. A felfüggesztés 
további, egyenként három hónapot meg 
nem haladó időszakokra 
meghosszabbítható, amennyiben a 
felfüggesztés indoka továbbra is fennáll. 
A felfüggesztés automatikusan hatályát 
veszti, mennyiben azt a három hónapos 
időszak elteltével nem hosszabbítják meg.
A szóban forgó kötelezettségek 
felfüggesztése (vagy felfüggesztésének 
meghosszabbítása) előtt az érintett 
illetékes hatóság tájékoztatja az EÉPH-t a 
javaslatáról és elemzéséről. Az EÉPH a 
lehető leghamarabb véleményt bocsát ki 
az illetékes hatóság részére arról, hogy az 
e cikkben említett feltételek álláspontja 
szerint fennállnak-e.
Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, 
amelyekben meghatározza az első 
bekezdésben említett likviditási 
küszöbérték kiszámításához alkalmazandó 
paramétereket és módszereket.
A Bizottság felhatalmazást kap az előző 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
történő elfogadására. A küszöbérték 
kiszámítására vonatkozó tagállami 
paramétereket és módszereket úgy kell 
meghatározni, hogy a küszöbérték elérése 
a bejelentő hatóság felügyelete alá tartozó 
kereskedési helyszíneken az érintett piaci 
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eszköz tekintetében a forgalom átlagos 
szintjéhez viszonyítva jelentős 
forgalomesést jelentsen.

Or. en

Indokolás

Rendkívüli piaci nyomás idején, mint pl. a Lehman [Brothers] összeomlása, a piac nagy része 
visszatért a piaci résztvevők közötti szóbeli kereskedéshez a korábban likvid piacon. Ilyen 
időkben lehetővé kell tenni az illetékes hatóságok számára, hogy amíg a piac erőre kap, 
felfüggeszthessék a kereskedés előtti átláthatósági követelményeket.

Módosítás 365
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozóan végrehajtott ügyletek árát, 
volumenét és időpontját. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők 
nyilvánosságra hozzák a szabályozott 
piacra bevezetett vagy közzétett 
tájékoztatóval rendelkező kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, a 
kibocsátási egységekre és a piacra 
bevezetett vagy MTF-en kereskedett 
származtatott termékekre vonatkozóan 
végrehajtott ügyletek árát, volumenét és 
időpontját. A szabályozott piacok, valamint 
az MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők minden 
ilyen ügylet adatait a valós időhöz 
technikailag lehető legközelebb eső 
időpontban, és különösen a kötvénypiacok 
tekintetében legfeljebb 3 perc késéssel
teszik közzé.

Or. en

Indokolás

A szöveg célja, hogy meghatározza, hogy a kötvénypiacok esetében az ügyleteket legfeljebb 
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mekkora késéssel kell bejelenteni.  Ez a cikk a 20. cikkel együtt olvasandó annak érdekében, 
hogy az átláthatósági követelmények tekintetében valamennyi kereskedési helyszín számára –
a tőzsdén kívüli kereskedést is beleértve – azonos versenyfeltételeket biztosítsanak. Egyébként, 
ha a 20. cikket lényegét tekintve kiüresítenénk, azzal a szabályozott piacra történő bevezetés 
visszatartó hatása is gyengülne.

Módosítás 366
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozóan végrehajtott ügyletek árát, 
volumenét és időpontját. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők 
nyilvánosságra hozzák a szabályozott 
piacra bevezetett vagy közzétett 
tájékoztatóval rendelkező kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, a 
kibocsátási egységekre és a piacra 
bevezetett vagy MTF-en kereskedett 
származtatott termékekre vonatkozóan 
végrehajtott ügyletek árát, volumenét és 
időpontját. A szabályozott piacok, valamint 
az MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők minden 
ilyen ügylet adatait a valós időhöz 
technikailag lehető legközelebb eső 
időpontban teszik közzé.

Or. en

Módosítás 367
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
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befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozóan végrehajtott ügyletek árát, 
volumenét és időpontját. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé.

vállalkozások és piacműködtetők 
nyilvánosságra hozzák a szabályozott 
piacra bevezetett, közzétett tájékoztatóval 
rendelkező kötvényekre és strukturált 
pénzügyi termékekre, a kibocsátási 
egységekre és a piacra bevezetett vagy 
MTF-en kereskedett származtatott 
termékekre vonatkozóan végrehajtott 
ügyletek árát, volumenét és időpontját. A 
szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé. 
A közzététel szintjét és gyakoriságát a 
kibocsátással, az ügylet nagyságrendjével 
arányosan és a nemzeti piacok 
jellegzetességeinek megfelelően kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A közzétett tájékoztatóval rendelkező pénzügyi eszközökre vonatkozó kereskedés előtti és utáni 
átláthatósági követelmények aránytalanok – figyelemmel a következőkre: az a tény, hogy 
ezeket az eszközöket akár kis hitelintézetek igen korlátozott piacokon is átruházhatják; az 
átláthatóság és a hitelintézetre nehezedő teher közötti költség-haszon arány elhanyagolható 
mértékű.

Módosítás 368
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
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piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozóan végrehajtott ügyletek árát, 
volumenét és időpontját. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé.

szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékekre vonatkozóan végrehajtott 
ügyletek árát, volumenét és időpontját. A 
szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők minden 
ilyen ügylet adatait a valós időhöz 
technikailag lehető legközelebb eső 
időpontban teszik közzé.

Or. en

Módosítás 369
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozóan végrehajtott ügyletek árát, 
volumenét és időpontját. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett kötvényekre 
és strukturált pénzügyi termékekre, a 
kibocsátási egységekre és a piacra 
bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-en 
kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozóan végrehajtott ügyletek árát, 
volumenét és időpontját. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait közzéteszik. A közzététel szintjét és 
gyakoriságát a kibocsátással, az ügylet 
nagyságrendjével arányosan és a nemzeti 
piacok jellegzetességeinek megfelelően 
kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

A közzétett tájékoztatóval rendelkező pénzügyi eszközökre érvényes kereskedés utáni 
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átláthatósági követelmények  aránytalanok – figyelemmel a következőkre: az a tény, hogy 
ezeket az eszközöket akár kis hitelintézetek, igen korlátozott (nem szabályozott) piacokon is 
átruházhatják; az átláthatóság és a hitelintézetre nehezedő teher közötti költség-haszon arány 
elhanyagolható mértékű; a tényleges és gyakorlati végrehajtás „bizonytalan kimenetelű”, 
mivel az információ nem áll mindig rendelkezésre.

Módosítás 370
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozóan végrehajtott ügyletek árát, 
volumenét és időpontját. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et vagy OTF-et
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők 
nyilvánosságra hozzák a szabályozott 
piacra bevezetett vagy közzétett 
tájékoztatóval rendelkező kötvényekre és 
strukturált pénzügyi termékekre, a 
kibocsátási egységekre és a 24. cikkben 
említett kereskedési kötelezettség hatálya 
alá tartozó származtatott termékekre 
vonatkozóan végrehajtott ügyletek árát, 
volumenét és időpontját. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé.

A fenti közzétételi kötelezettség nem 
vonatkozik a nem pénzügyi szerződő felek 
olyan származtatott ügyleteire, amelyek 
csökkentik az ezen szerződő fél üzleti 
tevékenységéhez vagy üzleti 
finanszírozásához közvetlenül kötődő, 
objektíven mérhető kockázatokat.

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi vállalkozások által használt származtatott termékek testre szabottak annak 
érdekében, hogy rugalmasan és hatékonyan fedezzék az operatív üzleti tevékenységből fakadó 
kockázatokat. A módosítás mentesítené ezeket az ügyleteket az átláthatósági követelmények 
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teljesítése alól, mert a szóban forgó testre szabott ügyletek nyilvánosságra hozatala 
valószínűleg titoktartással kapcsolatos problémákat vet fel.

Módosítás 371
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozóan végrehajtott ügyletek árát, 
volumenét és időpontját. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra, MTF-be, OTF-be 
vagy más kereskedési rendszerbe
bevezetett vagy közzétett tájékoztatóval 
rendelkező kötvényekre és strukturált 
pénzügyi termékekre, a kibocsátási 
egységekre és a piacra bevezetett vagy 
MTF-en vagy OTF-en kereskedett 
származtatott termékekre vonatkozóan 
végrehajtott ügyletek árát, volumenét és 
időpontját. A szabályozott piacok, valamint 
az MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé.
Az elektronikus kereskedés tekintetében a 
kereskedés utáni információk
rendelkezésre bocsátását megelőző 
késedelem nem haladhatja meg a 
végrehajtásra vonatkozó látencia 
kétszeresét.

Or. en

Módosítás 372
Arlene McCarthy
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
piacra bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre 
vonatkozóan végrehajtott ügyletek árát, 
volumenét és időpontját. A szabályozott 
piacok, valamint az MTF-et vagy OTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők nyilvánosságra hozzák a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a
24. cikkben említett kereskedési 
kötelezettség hatálya alá tartozó
származtatott termékekre vonatkozóan 
végrehajtott ügyletek árát, volumenét és 
időpontját. A szabályozott piacok, valamint 
az MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők minden ilyen ügylet 
adatait a valós időhöz technikailag lehető 
legközelebb eső időpontban teszik közzé.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 24. cikkben foglalt kereskedési kötelezettség hatálya alá tartozó 
származtatott termékekre korlátozza a kereskedés utáni átláthatóságra vonatkozó 
követelményeket, azzal a hatással járna, hogy azon nem pénzügyi szerződő felek ügyleteire, 
akik nem érik el az EMIR-ben meghatározott elszámolási értékhatárt, nem kellene alkalmazni 
a szóban forgó kereskedés utáni átláthatósági követelményeket, az MTF-et működtető 
piacműködtetőknek viszont be kellene tartaniuk azokat.

Módosítás 373
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők ésszerű 
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piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
hozzáférést biztosítanak a 20. cikk alapján 
a kötvényekre, strukturált pénzügyi 
termékekre, kibocsátási egységekre és 
származtatott termékekre vonatkozó 
ügyleteik adatainak közzétételére kötelezett 
befektetési vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 
bekezdés szerinti információk 
közzétételére alkalmaznak.

üzleti feltételek mellett és 
megkülönböztetéstől mentesen hozzáférést 
biztosítanak a 20. cikk alapján a 
kötvényekre, strukturált pénzügyi 
termékekre, kibocsátási egységekre és 
származtatott termékekre vonatkozó 
ügyleteik adatainak közzétételére kötelezett 
befektetési vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 
bekezdés szerinti információk 
közzétételére alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 374
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
hozzáférést biztosítanak a 20. cikk alapján 
a kötvényekre, strukturált pénzügyi 
termékekre, kibocsátási egységekre és 
származtatott termékekre vonatkozó 
ügyleteik adatainak közzétételére kötelezett 
befektetési vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 
bekezdés szerinti információk 
közzétételére alkalmaznak.

(2) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők ésszerű üzleti feltételek 
mellett és megkülönböztetéstől mentesen 
tényleges hozzáférést biztosítanak a 20. 
cikk alapján a kötvényekre, strukturált 
pénzügyi termékekre, kibocsátási 
egységekre és származtatott termékekre 
vonatkozó ügyleteik adatainak 
közzétételére kötelezett befektetési 
vállalkozások számára azon 
mechanizmusokhoz, amelyeket az első 
bekezdés szerinti információk 
közzétételére alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 375
Kay Swinburne
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság – a 41. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján – termékenkénti fokozatos 
megközelítést alkalmaz az (1) és (2) 
bekezdésben foglalt követelmények 
bevezetésére.

Or. en

Indokolás

Figyelemmel az e rendelkezések hatálya alá kerülő termékek számára, továbbá az EÉPH és a 
Bizottság által is szükségesnek tartott finomhangolásra, helyénvaló a fokozatos megközelítés 
alkalmazása annak érdekében, hogy először a likvidebb termékeket vonják be a rendszerbe.

Módosítás 376
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a 
szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők számára, 
hogy az ügyletek adatait, azok típusától 
vagy nagyságrendjétől függően, 
halasztottan tegyék közzé. Az illetékes 
hatóságok különösen olyan ügyletek 
tekintetében engedélyezhetik a halasztott 
közzétételt, amelyek meghaladják az adott 
kötvény, strukturált pénzügyi termék, 
kibocsátási egység vagy származtatott 
termék vagy az adott kötvény-, 
strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a 
szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők számára, 
hogy az ügyletek adatait, az alábbiaktól
függően, halasztottan tegyék közzé:
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i. a piaci modell;
ii. a termékre vonatkozó kereskedési 
tevékenység bizonyos jellemzői;
iii. az egyes piacok jellemzői, a piaci 
szereplők számát és típusát is beleértve;
iv. a megbízások nagyságrendje és típusa, 
a kereskedési módszer, valamint a 
pénzügyi eszköz kibocsátásának 
nagyságrendje és típusa;
v. a profil és egy bizonyos termék 
tekintetében a likviditás értékelése 
szempontjából lényeges bármely egyéb 
kritérium;
Az e cikkben meghatározott 
követelmények csak azokra a pénzügyi 
eszközökre alkalmazandók, amelyeket 
kellően likvidnek minősítettek, vagy 
amelyek piaca likvid.
Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában 
engedélyezhetik a halasztott közzétételt, 
amelyek meghaladják az adott kötvény, 
strukturált pénzügyi termék, kibocsátási 
egység vagy származtatott termék vagy az 
adott kötvény-, 
strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus vagy -osztály 
szokásos lakossági piaci nagyságrendjét, 
vagy a 2273/2003/EK rendelet 2. cikke (9) 
bekezdésében meghatározott jelentős 
összegű kibocsátáshoz kapcsolódnak.
Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a 
halasztott közzététel típusának és 
terjedelmének meghatározása minden 
lényeges körülmény figyelembevételével 
történik, beleértve mind a befektetők, 
mind pedig az államkötvény-kibocsátók 
érdekeit, valamint a piac likviditását. Az 
illetékes hatóságok biztosítják, hogy az 
átláthatósági követelmények ne 
mondjanak ellent a pénzügyi stabilitással 
vagy a szabályozással kapcsolatos 
céloknak, köztük a pénzügyi intézmények 
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szabályozásának.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (1) bekezdésében foglalt kötelezettség nem alkalmas olyan piacok esetében, ahol 
csupán kisszámú szakmai befektető tevékenykedik, és nagyságrendjét tekintve minden ügylet 
nagybani. Ezért lehetővé kell tenni, hogy az illetékes hatóságok – a kereskedés előtti 
átláthatóság alóli mentesítésre vonatkozó feltételekkel azonos jogcímeken – engedélyezzék a 
halasztott közzétételt.

Módosítás 377
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a 
szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők számára, 
hogy az ügyletek adatait, azok típusától 
vagy nagyságrendjétől függően, 
halasztottan tegyék közzé. Az illetékes 
hatóságok különösen olyan ügyletek 
tekintetében engedélyezhetik a halasztott 
közzétételt, amelyek meghaladják az adott 
kötvény, strukturált pénzügyi termék, 
kibocsátási egység vagy származtatott 
termék vagy az adott kötvény-, 
strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a 
szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők számára, 
hogy az ügyletek adatait, azok típusától, 
likviditási profiljától (folyamatos, 
szórványos vagy illikvid), a kereskedési 
tevékenység egyedi jellemzőitől vagy 
nagyságrendjétől függően, halasztottan 
tegyék közzé. Az illetékes hatóságok 
különösen olyan ügyletek tekintetében 
engedélyezhetik a halasztott közzétételt, 
amelyek meghaladják az adott kötvény, 
strukturált pénzügyi termék, kibocsátási 
egység vagy származtatott termék vagy az 
adott kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

Or. en

Módosítás 378
Sylvie Goulard
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a 
szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők számára, 
hogy az ügyletek adatait, azok típusától 
vagy nagyságrendjétől függően, 
halasztottan tegyék közzé. Az illetékes 
hatóságok különösen olyan ügyletek 
tekintetében engedélyezhetik a halasztott 
közzétételt, amelyek meghaladják az adott 
kötvény, strukturált pénzügyi termék, 
kibocsátási egység vagy származtatott 
termék vagy az adott kötvény-, 
strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a 
szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
működtető befektetési vállalkozások és 
piacműködtetők számára, hogy az ügyletek 
adatait, azok típusától vagy 
nagyságrendjétől függően, halasztottan 
tegyék közzé. Az illetékes hatóságok 
különösen olyan ügyletek tekintetében 
engedélyezhetik a halasztott közzétételt, 
amelyek meghaladják az adott kötvény, 
strukturált pénzügyi termék, kibocsátási 
egység vagy származtatott termék vagy az 
adott kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

Or. en

Módosítás 379
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a 
szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők számára, 
hogy az ügyletek adatait, azok típusától 
vagy nagyságrendjétől függően,
halasztottan tegyék közzé. Az illetékes 
hatóságok különösen olyan ügyletek 
tekintetében engedélyezhetik a halasztott 
közzétételt, amelyek meghaladják az adott 
kötvény, strukturált pénzügyi termék, 

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a 
szabályozott piacok, valamint az MTF-et 
vagy OTF-et működtető befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők számára, 
hogy azon ügyletek adatait, amelyek 
jelentősen meghaladják az adott kötvény, 
strukturált pénzügyi termék, kibocsátási 
egység vagy származtatott termék vagy az 
adott kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos piaci 
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kibocsátási egység vagy származtatott 
termék vagy az adott kötvény-, 
strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus szokásos piaci 
nagyságrendjét.

nagyságrendjét, halasztottan tegyék közzé.

Or. en

Módosítás 380
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok különösen olyan 
megbízások vonatkozásában rendelhetik 
el a halasztott közzétételt, amelyek 
meghaladják az adott kötvény, strukturált 
pénzügyi termék, kibocsátási egység vagy 
származtatott termék vagy az adott 
kötvény-, strukturáltpénzügyitermék-, 
kibocsátásiegység- vagy 
származtatotttermék-típus vagy -osztály 
szokásos lakossági piaci nagyságrendjét.

Or. en

Módosítás 381
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozott piacoknak, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozásoknak és 
piacműködtetőknek előzetes jóváhagyást 
kell szerezniük az illetékes hatóságoktól a 

A szabályozott piacoknak, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozásoknak és piacműködtetőknek 
előzetes jóváhagyást kell szerezniük az 
illetékes hatóságoktól a kereskedés 
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kereskedés halasztott közzétételére javasolt 
mechanizmusokra, és ezeket a 
mechanizmusokat a piaci szereplőkkel és a 
befektetői nyilvánossággal világosan 
közölni kell. Az EÉPH figyelemmel kíséri 
a halasztott kereskedési közzétételek 
mechanizmusainak az alkalmazását, és 
éves jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati használatáról.

halasztott közzétételére javasolt 
mechanizmusokra, és ezeket a 
mechanizmusokat a piaci szereplőkkel és a 
befektetői nyilvánossággal világosan 
közölni kell. Az EÉPH figyelemmel kíséri 
a halasztott kereskedési közzétételek 
mechanizmusainak az alkalmazását, és 
éves jelentést nyújt be a Bizottságnak azok 
gyakorlati használatáról.

Or. en

Módosítás 382
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy másik tagállam illetékes 
hatósága nem ért egyet az illetékes 
hatóság által engedélyezett halasztott 
közzététellel vagy az engedély tényleges 
alkalmazásával, úgy az ügyet 
visszautalhatja az EÉPH elé, amely az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke által 
ráruházott hatáskörrel összhangban 
járhat el.

Or. en

Módosítás 383
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(2) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek
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útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák:

meghatározzák:

Or. en

Indokolás

Ez technikai kérdés, amely részletes piaci ismereteket igényel, ennélfogva megfelelőbb, ha a 
feladatot az EÉPH kapja.

Módosítás 384
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat az adatokat, 
amelyeket a szabályozott piacoknak, a 
befektetési vállalkozásoknak, ezen belül a 
rendszeres internalizálóknak, valamint az 
MTF-et vagy OTF-et működtető 
befektetési vállalkozásoknak és 
piacműködtetőknek meg kell adniuk a 
nyilvánosság számára közzéteendő 
információkban;

a) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat az adatokat, 
amelyeket a szabályozott piacoknak, a 
befektetési vállalkozásoknak, ezen belül a 
rendszeres internalizálóknak, valamint az 
MTF-et működtető befektetési 
vállalkozásoknak és piacműködtetőknek 
meg kell adniuk a nyilvánosság számára 
közzéteendő információkban;

Or. en

Módosítás 385
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et 

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et 
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vagy OTF-et üzemeltető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető számára 
megengedhető a kötések halasztott 
közzététele, valamint az azon ügyletek 
meghatározásakor alkalmazandó 
kritériumokat, amelyek esetében a 
nagyságrend vagy az érintett kötvény, 
strukturált pénzügyi termék, kibocsátási 
egység vagy származtatott termék típusa 
miatt engedélyezhető a halasztott 
közzététel és/vagy az ügylet 
nagyságrendjének elhagyása.

üzemeltető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető számára megengedhető a 
kötések halasztott közzététele, valamint az 
azon ügyletek meghatározásakor 
alkalmazandó kritériumokat, amelyek 
esetében a nagyságrend és az érintett 
kötvény, strukturált pénzügyi termék, 
kibocsátási egység vagy származtatott 
termék típusa miatt engedélyezhető a 
halasztott közzététel.

Or. en

Indokolás

Ez a szövegezés biztosítja, hogy a halasztott közzététel a kötvény nagyságrendjén „és” 
típusán alapuljon, hogy a mentesség tekintetében ne tegyenek különbséget a kötvénytípusok 
között. A nem várt szabályozási arbitrázs kiküszöbölése és az azonos versenyfeltételek 
fenntartása érdekében az átláthatóságnak valamennyi kötvénytípusra vonatkoznia kell. 
Ezenkívül a kötvényügyletek nagyságrendjét minden esetben, így halasztott közzététel esetén is 
nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 386
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et 
vagy OTF-et üzemeltető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető számára 
megengedhető a kötések halasztott 
közzététele, valamint az azon ügyletek 
meghatározásakor alkalmazandó 
kritériumokat, amelyek esetében a 
nagyságrend vagy az érintett kötvény, 
strukturált pénzügyi termék, kibocsátási 
egység vagy származtatott termék típusa 

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et 
üzemeltető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető számára megengedhető a 
kötések halasztott közzététele, valamint az 
azon ügyletek meghatározásakor 
alkalmazandó kritériumokat, amelyek 
esetében a nagyságrend vagy az érintett 
kötvény, strukturált pénzügyi termék, 
kibocsátási egység vagy származtatott 
termék típusa miatt engedélyezhető a 
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miatt engedélyezhető a halasztott 
közzététel és/vagy az ügylet 
nagyságrendjének elhagyása.

halasztott közzététel és/vagy az ügylet 
nagyságrendjének elhagyása.

Or. en

Módosítás 387
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et 
vagy OTF-et üzemeltető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető számára 
megengedhető a kötések halasztott 
közzététele, valamint az azon ügyletek 
meghatározásakor alkalmazandó 
kritériumokat, amelyek esetében a 
nagyságrend vagy az érintett kötvény, 
strukturált pénzügyi termék, kibocsátási 
egység vagy származtatott termék típusa 
miatt engedélyezhető a halasztott 
közzététel és/vagy az ügylet 
nagyságrendjének elhagyása.

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et 
vagy OTF-et üzemeltető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető számára 
megengedhető a kötések halasztott 
közzététele, valamint az azon ügyletek 
meghatározásakor alkalmazandó 
kritériumokat, amelyek esetében a 
nagyságrend vagy az érintett kötvény, 
strukturált pénzügyi termék, kibocsátási 
egység vagy származtatott termék típusa 
miatt engedélyezhető a halasztott 
közzététel és/vagy az ügylet 
nagyságrendjének elhagyása és/vagy az 
ügyletek összesítése.

Or. en

Indokolás

Lehetőséget kell teremteni az ügyletek adatainak közzétételére összevont formában, 
amennyiben szükséges.

Módosítás 388
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy szabályozott piac, a 
befektetési vállalkozás, ezen belül a 
rendszeres internalizáló vagy az MTF-et 
vagy OTF-et üzemeltető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető számára 
megengedhető a kötések halasztott 
közzététele, valamint az azon ügyletek 
meghatározásakor alkalmazandó 
kritériumokat, amelyek esetében a 
nagyságrend vagy az érintett kötvény, 
strukturált pénzügyi termék, kibocsátási 
egység vagy származtatott termék típusa 
miatt engedélyezhető a halasztott 
közzététel és/vagy az ügylet 
nagyságrendjének elhagyása.

b) minden érintett pénzügyieszköz-
kategória tekintetében azokat a feltételeket, 
amelyek mellett az (1) bekezdéssel 
összhangban el lehet halasztani a 
kereskedés utáni közzétételt, a következők 
alapján:

i. a piaci modell;
ii. a termékre vonatkozó kereskedési 
tevékenység bizonyos jellemzői;
iii. az egyes piacok jellemzői, a piaci 
szereplők számát és típusát is beleértve;
iv. a megbízások nagyságrendje és típusa, 
a kereskedési módszer, valamint a 
pénzügyi eszköz kibocsátásának 
nagyságrendje és típusa;
v. a likviditási profil és egy bizonyos 
termék tekintetében a likviditás értékelése 
szempontjából lényeges bármely egyéb 
kritérium;

Or. en

Indokolás

Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek meghatározzák 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a kereskedés utáni közzététel halasztható.
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Módosítás 389
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.

Or. en

Indokolás

Ez technikai kérdés, amely részletes piaci ismereteket igényel, ennélfogva megfelelőbb, ha a 
feladatot az EÉPH kapja.

Módosítás 390
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-eket és OTF-eket működtető 
piacműködtetők és befektetési 
vállalkozások a 3–10. cikkel összhangban 
közzétett információkat a kereskedés előtti 
és utáni átláthatósági adatok elkülönített 
felkínálásával elérhetővé teszik a 
nyilvánosság számára.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-eket működtető piacműködtetők és 
befektetési vállalkozások a 3–10. cikkel 
összhangban közzétett információkat a 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
adatok elkülönített felkínálásával 
elérhetővé teszik a nyilvánosság számára.

Or. en
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Módosítás 391
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák a kereskedés előtti 
és utáni átláthatósági adatok felkínálását, 
beleértve az (1) bekezdésben említett 
információk nyilvánosságra hozatalával 
kapcsolatban az adatok részletezettségének 
szintjét.

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek meghatározzák a kereskedés előtti 
és utáni átláthatósági adatok felkínálását, 
beleértve az (1) bekezdésben említett 
információk nyilvánosságra hozatalával 
kapcsolatban az adatok részletezettségének 
szintjét.

Or. en

Módosítás 392
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák a kereskedés 
előtti és utáni átláthatósági adatok 
felkínálását, beleértve az (1) bekezdésben 
említett információk nyilvánosságra 
hozatalával kapcsolatban az adatok 
részletezettségének szintjét.

(2) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a 
kereskedés előtti és utáni átláthatósági 
adatok felkínálásának meghatározására, 
beleértve az (1) bekezdésben említett 
információk nyilvánosságra hozatalával 
kapcsolatban az adatok részletezettségének 
szintjét.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.
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Or. en

Módosítás 393
Sławomir Witold Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák a kereskedés előtti 
és utáni átláthatósági adatok felkínálását, 
beleértve az (1) bekezdésben említett 
információk nyilvánosságra hozatalával 
kapcsolatban az adatok részletezettségének 
szintjét.

(2) A Bizottság az Európai Értékpapír-
piaci Hatósággal folytatott konzultációt 
követően – a 41. cikkel összhangban –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
olyan intézkedéseket fogadhat el, amelyek 
meghatározzák a kereskedés előtti és utáni 
átláthatósági adatok felkínálását, beleértve 
az (1) bekezdésben említett információk 
nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban az 
adatok részletezettségének szintjét.

Or. pl

Módosítás 394
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-ek és OTF-ek a 3–10. cikkel 
összhangban közzétett információkat 
ésszerű üzleti alapon elérhetővé teszik a 
nyilvánosság számára. Az információkat az 
ügylet közzététele után 15 perccel 
ingyenesen elérhetővé kell tenni.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-ek és OTF-ek a 3. és a 10. cikkel 
összhangban közzétett információkat 
ésszerű üzleti alapon elérhetővé teszik a 
nyilvánosság számára. Az információkat az 
ügylet közzététele után 15 perccel bármely 
üzleti vagy lakossági fél számára 
ingyenesen elérhetővé kell tenni.

Or. en
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Indokolás

Az összevont adattárolási szolgáltató (CTP) köteles a konszolidált információk „közzétételére 
a valós időhöz technikailag lehető legközelebb eső időpontban, ésszerű üzleti alapon”.

Módosítás 395
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-ek és OTF-ek a 3–10. cikkel 
összhangban közzétett információkat 
ésszerű üzleti alapon elérhetővé teszik a 
nyilvánosság számára. Az információkat az 
ügylet közzététele után 15 perccel 
ingyenesen elérhetővé kell tenni.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-ek a 3–10. cikkel összhangban 
közzétett információkat ésszerű üzleti 
alapon elérhetővé teszik a nyilvánosság 
számára. Az információkat az ügylet 
közzététele után 15 perccel ingyenesen 
elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 396
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-ek és OTF-ek a 3–10. cikkel 
összhangban közzétett információkat 
ésszerű üzleti alapon elérhetővé teszik a 
nyilvánosság számára. Az információkat az 
ügylet közzététele után 15 perccel 
ingyenesen elérhetővé kell tenni.

(1) A szabályozott piacok, valamint az 
MTF-ek és OTF-ek a 3–10. cikkel 
összhangban közzétett információkat 
ésszerű üzleti alapon elérhetővé teszik a 
nyilvánosság számára és tényleges, 
megkülönböztetésmentes hozzáférést 
biztosítanak azokhoz. Az információkat az 
ügylet közzététele után 15 perccel 
ingyenesen elérhetővé kell tenni.

Or. en
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Módosítás 397
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek tisztázzák, hogy mi az (1) 
bekezdésben említett információk 
nyilvánosságra hozatalának ésszerű üzleti 
alapja.

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek tisztázzák, hogy mi az (1) 
bekezdésben említett információk 
nyilvánosságra hozatalának ésszerű üzleti 
alapja.

Or. en

Módosítás 398
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek tisztázzák, hogy mi az (1) 
bekezdésben említett információk 
nyilvánosságra hozatalának ésszerű üzleti 
alapja.

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek tisztázzák, hogy mi az (1) 
bekezdésben említett információk
nyilvánosságra hozatalának ésszerű üzleti 
alapja.

Or. en

Indokolás

A cikk többi részének hatékony alkalmazása érdekében ezen a területen ki kell egészíteni a 
jogszabályokat.
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Módosítás 399
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átláthatóság az OTC piacon kereskedő 
befektetési vállalkozások számára, 
ideértve a rendszeres internalizálókat

Átláthatóság az OTC piacon kereskedő és 
rendszeres internalizálóként tevékenykedő 
befektetési vállalkozások számára

Or. en

Módosítás 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
3 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átláthatóság az OTC piacon kereskedő 
befektetési vállalkozások számára, ideértve 
a rendszeres internalizálókat

Átláthatóság a kétoldalú rendszerekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek 
számára, az OTC-t is beleértve

Or. en

Indokolás

A jelenleg hatályos MiFID – helyesen – kereskedési helyszínnek minősíti a rendszeres 
internalizálókat (SI), az OTC-ket pedig kiveszi ebből a körből. A zavar elkerülése érdekében 
az SI platformokat továbbra is kereskedési helyszínként kell meghatározni. Az SI-k egyben az 
OTC-k egyik ágát is alkotják. Inkább az OTC-ket kellene kivételként megjelölni a kétoldalú 
rendszerekben.

Módosítás 401
Sylvie Goulard

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

(1) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló eszközök rendszeres 
internalizálóinak kötelező érvényű jegyzést 
kell közzétenniük azon, szabályozott piacra 
bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-en
kereskedett részvények, letéti igazolások, 
tőzsdén kereskedett alapok, certifikátok és 
más, hasonló eszközök tekintetében, 
amelyek vonatkozásában rendszeres 
internalizálóként működnek, és amelyek 
piaca likvid. Azon részvények, letéti 
igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, 
certifikátok és más, hasonló eszközök 
esetében, amelyeknek nincs likvid piaca, a 
rendszeres internalizálók jegyzéseiket az 
ügyfelek kérésére adják meg.

(1) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló eszközök rendszeres 
internalizálóinak kötelező érvényű jegyzést 
kell közzétenniük azon, szabályozott piacra 
bevezetett vagy MTF-en kereskedett 
részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló eszközök tekintetében, amelyek 
vonatkozásában rendszeres 
internalizálóként működnek, és amelyek 
piaca likvid. Azon részvények, letéti 
igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, 
certifikátok és más, hasonló eszközök 
esetében, amelyeknek nincs likvid piaca, a 
rendszeres internalizálók jegyzéseiket az 
ügyfelek kérésére adják meg.

Or. en

Módosítás 402
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az olyan részvényekkel, letéti 
igazolásokkal, tőzsdén kereskedett 
alapokkal, certifikátokkal és más, hasonló 
pénzügyi eszközökkel kapcsolatos 
ügyleteket, amelyek a .../.../EU [EMIR] 
rendelet 2a. cikke értelmében nem 
minősülnek csoporton belüli ügyleteknek, 
és amelyeket nem egy szabályozott piacon, 
MTF-en vagy OTF-en kötnek, olyan 
befektetési vállalkozáson keresztül kell 
megkötni, amely rendszeres internalizáló, 
kivéve, ha:
a) az ügylet az eszköz elsődleges 
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kibocsátását tartalmazza; vagy
b) rendszeres internalizáló nem szerepel 
az adott eszköznél, illetve a rendelkezésre 
álló rendszeres internalizáló igénybevétele 
nem állna összhangban azon ügyfelekkel 
szembeni kötelezettségekkel, akiknek 
nevében az ügyletet végrehajtják, vagy a 
rendszeres internalizáló 
fogalommeghatározásával.
(2) A szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekkel és strukturált pénzügyi 
termékekkel, a kibocsátási egységekkel és 
az elszámolásra alkalmas, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett, ám a 26. 
cikk szerinti kereskedési kötelezettség alá 
nem tartozó származtatott termékekkel 
kapcsolatos ügyleteket, amelyekre nem 
szabályozott kereskedési helyszínen, 
MTF-en, OTF-en vagy azokkal a 26. cikk 
(4) bekezdése értelmében egyenértékűnek 
tekintett, harmadik országbeli kereskedési 
helyszínen kerül sor, olyan befektetési 
vállalkozáson keresztül kell megkötni, 
amely rendszeres internalizáló, kivéve ha:
a) az ügylet az eszköz elsődleges 
kibocsátását tartalmazza; vagy
b) rendszeres internalizáló nem szerepel 
az adott eszköznél, illetve a rendelkezésre 
álló rendszeres internalizáló igénybevétele 
nem állna összhangban azon ügyfelekkel 
szembeni kötelezettségekkel, akiknek 
nevében az ügyletet végrehajtják, vagy a 
rendszeres internalizáló 
fogalommeghatározásával.

Or. en

Indokolás

A rendelet egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a szabályozott helyszíneken és az OTC-
kereskedés keretében folytatandó szervezett kereskedés egésze az alkalmi, ad hoc és 
rendszertelen ügyletekre korlátozódjon.
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Módosítás 403
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikket és a 14., 15. és 16. cikket 
akkor kell a rendszeres internalizálókra 
alkalmazni, ha a szokásosat meg nem 
haladó piaci nagyságrendekben 
kereskednek. Azon rendszeres 
internalizálók, amelyek kizárólag a 
szokásos piaci értéket meghaladó 
nagyságrendekben kereskednek, nem 
tartoznak e cikk rendelkezéseinek hatálya 
alá.

(2) E cikket és a 14., 15. és 16. cikket 
akkor kell a rendszeres internalizálókra 
alkalmazni, ha a szokásosat meg nem 
haladó piaci nagyságrendekben 
kereskednek. Azon rendszeres 
internalizálók, amelyek kizárólag a 
szokásos piaci értéket meghaladó 
nagyságrendekben kereskednek, vagy a 
szokásos piaci nagyságrendet el nem érő 
nagyságrendben kereskednek olyan 
ügyletek részeként, amelyek esetében a 
több értékpapírban történő teljesítés egy 
ügylet részét képezi, nem tartoznak e cikk 
rendelkezéseinek hatálya alá.

Or. en

Indokolás

A számítógépes kereskedést, ha a piaci nagyságrendnél kisebb megbízásokról van szó, ki kell 
zárni az átláthatósági követelmény hatálya alól. Ennek oka az, hogy a számítógépes 
kereskedési tevékenység teljes egészében a nagy intézményi kereskedési tevékenységhez 
kapcsolódik.

Módosítás 404
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rendszeres internalizálók eldönthetik, 
hogy milyen nagyságrendet vagy 
nagyságrendeket jegyeznek. A minimális 
jegyzési nagyságrend legalább a részvény, 
letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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certifikát vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz szokásos piaci nagyságrendjének 
10%-a. Egy adott részvény, letéti igazolás, 
tőzsdén kereskedett alap, certifikát vagy 
más, hasonló pénzügyi eszköz esetében 
minden egyes jegyzésnek tartalmaznia kell 
kötelező érvényű vételi és eladási árat vagy 
árakat, olyan nagyságrend vagy 
nagyságrendek tekintetében, amelyek 
elérhetik akár a részvények, letéti 
igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, 
certifikátok vagy más, hasonló pénzügyi 
eszközök azon kategóriájának szokásos 
piaci nagyságrendjét is, amelyhez a 
pénzügyi eszköz tartozik. Az árnak vagy 
áraknak tükrözniük kell az adott részvény, 
letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, 
certifikát vagy más, hasonló pénzügyi 
eszköz tekintetében uralkodó piaci 
feltételeket is.

Or. de

Módosítás 405
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök hatékony 
értékelésének biztosítása érdekében, és 
maximalizálva a befektetési vállalkozások 
számára annak lehetőségét, hogy ügyfeleik 
számára a legjobb üzletet kössék, a 
Bizottság – a 41. cikkel összhangban –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el,
amelyek meghatározzák az (1) 
bekezdésben említett kötelező érvényű 
jegyzések közzétételével és a (2) 
bekezdésben említett szokásos piaci 

(7) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök hatékony 
értékelésének biztosítása érdekében, és 
maximalizálva a befektetési vállalkozások 
számára annak lehetőségét, hogy ügyfeleik 
számára a legjobb üzletet kössék, az EÉPH 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki, amelyek meghatározzák az (1) 
bekezdésben említett kötelező érvényű 
jegyzések közzétételével és a (2) 
bekezdésben említett szokásos piaci 
nagyságrenddel kapcsolatos elemeket.
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nagyságrenddel kapcsolatos elemeket.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.

Or. en

Indokolás

Ez technikai kérdés, amely részletes piaci ismereteket igényel, ennélfogva megfelelőbb, ha a 
feladatot az EÉPH kapja.

Módosítás 406
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Rendszeres internalizálók kötelező 

igénybevétele OTC-kkel való kereskedés 
céljára

(1) Az olyan részvényekkel, letéti 
igazolásokkal, tőzsdén kereskedett 
alapokkal, certifikátokkal és más, hasonló 
pénzügyi eszközökkel kapcsolatos 
ügyletek, amelyek a .../.../EU [EMIR] 
rendelet 2a. cikke értelmében nem 
minősülnek csoporton belüli ügyleteknek, 
és amelyeket nem egy szabályozott
piacon,illetve MTF-en vagy OTF-en 
kötnek, rendszeres internalizáló útján kell 
megkötni, hacsak az ügylet nem 
tartalmazza az eszköz elsődleges 
kibocsátását, vagy tőzsdén kívül 
bonyolítják le.
(2) A szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
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kötvényekkel és strukturált pénzügyi 
termékekkel, a kibocsátási egységekkel és 
az elszámolásra alkalmas, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett, ám a 26. 
cikk szerinti kereskedési kötelezettség alá 
nem tartozó származtatott termékekkel 
kapcsolatos ügyleteket, amelyekre nem 
szabályozott kereskedési helyszínen, 
MTF-en, OTF-en vagy azokkal a 26. cikk 
(4) bekezdése értelmében egyenértékűnek 
tekintett, harmadik országbeli kereskedési 
helyszínen kerül sor, rendszeres 
internalizálón keresztül kell megkötni, 
hacsak az ügylet nem tartalmazza az 
eszköz elsődleges kibocsátását, vagy ha 
tőzsdén kívül bonyolítják le.

Or. en

Indokolás

A befektetési vállalkozás általi OTC-kereskedés lehetőségének megszüntetése sérti a 
vállalkozás lehetőségét, hogy befektetőinek szándékai szerint eljárjon. Ha egy befektetési 
vállalkozás egy nagyobb megbízás vagy illikvid eszközök formájában kompenzáló szándékokat 
találhat, azt is lehetővé kell tenni a számára, hogy végrehajtsa ezt a megbízást, vagyis az 
elvárt szolgáltatást teljesítse a szóban forgó ügyfelek részére.

Módosítás 407
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Rendszeres internalizálók kötelező 

igénybevétele OTC-kkel való kereskedés 
céljára

(1) Az olyan részvényekkel, letéti 
igazolásokkal, tőzsdén kereskedett 
alapokkal, certifikátokkal és más, hasonló 
pénzügyi eszközökkel kapcsolatos 
ügyletek, amelyek a .../.../EU [EMIR] 
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rendelet 3. cikke értelmében nem 
minősülnek csoporton belüli ügyleteknek, 
és amelyeket nem valamely szabályozott 
piacon vagy MTF-en kötnek, rendszeres 
internalizáló útján kell megkötni, hacsak 
az ügylet nem tartalmazza az eszköz 
elsődleges kibocsátását. Ez a követelmény 
azokra az ügyletekre nem alkalmazandó, 
amelyek nagyságrendje a 4. cikkben 
foglalt meghatározás szerint nagynak 
minősül.
(2) A szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekkel és strukturált pénzügyi 
termékekkel, a kibocsátási egységekkel és 
az elszámolásra alkalmas, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett, ám a 26. 
cikk szerinti kereskedési kötelezettség alá 
nem tartozó származtatott termékekkel 
kapcsolatos ügyleteket, amelyekre nem 
szabályozott kereskedési helyszínen, 
MTF-en, OTF-en vagy azokkal a 26. cikk 
(4) bekezdése értelmében egyenértékűnek 
tekintett, harmadik országbeli kereskedési 
helyszínen kerül sor, rendszeres 
internalizálón keresztül kell megkötni, 
hacsak az ügylet nem tartalmazza az 
eszköz elsődleges kibocsátását. Ez a 
követelmény azokra az ügyletekre nem 
alkalmazandó, amelyek nagyságrendje a 
8. cikkben foglalt meghatározás szerint 
nagynak minősül.

Or. en

Módosítás 408
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
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13a. cikk
Kereskedés rendszeres internalizálókon 
keresztül és tőzsdén kívül
(1) Az olyan részvényekkel, letéti 
igazolásokkal, tőzsdén kereskedett 
alapokkal, certifikátokkal és más, hasonló 
pénzügyi eszközökkel kapcsolatos 
ügyleteket, amelyek a .../.../EU [EMIR] 
rendelet 2a. cikke értelmében nem 
minősülnek csoporton belüli ügyleteknek, 
és amelyeket nem valamely szabályozott 
piacon vagy MTF-en kötnek, rendszeres 
internalizáló útján kell megkötni, kivéve, 
ha tőzsdén kívül bonyolítják le őket, illetve 
jellemzőik közé tartozik, hogy járulékos, 
ad hoc és rendszertelen jellegűek. 
(2) A szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekkel és strukturált pénzügyi 
termékekkel, a kibocsátási egységekkel és 
az elszámolásra alkalmas, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett, ám a 26. 
cikk szerinti kereskedési kötelezettség alá 
nem tartozó származtatott termékekkel 
kapcsolatos ügyleteket, amelyekre nem 
szabályozott kereskedési helyszínen, 
MTF-en, OTF-en vagy azokkal a 26. cikk 
(4) bekezdése értelmében egyenértékűnek 
tekintett, harmadik országbeli kereskedési 
helyszínen kerül sor, rendszeres 
internalizálón keresztül kell megkötni, 
kivéve, ha tőzsdén kívül bonyolítják le 
őket, illetve jellemzőik közé tartozik, hogy 
járulékos, ad hoc és rendszertelen
jellegűek.

Or. en

Módosítás 409
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A rendszeres internalizálók az általuk 
kapott megbízásokat legalább a 
leglikvidebb helyszínek árfolyam-
különbözetén belül hajtják végre, az ott 
kereskedett pénzügyi eszközök listája, 
illetve az ügyfelük számára legkedvezőbb 
ár megadása mellett.

Or. en

Módosítás 410
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendszeres internalizálóknak, miközben 
betartják az [új MiFID] irányelv 27. 
cikkében megállapított rendelkezéseket, a 
megbízás kézhezvételének időpontjában 
jegyzett árfolyamon kell végrehajtaniuk az 
ügyfeleiktől olyan részvények, letéti 
igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, 
certifikátok és más, hasonló pénzügyi 
eszközök vonatkozásában kapott 
megbízásokat, amelyek tekintetében 
rendszeres internalizálók.

A rendszeres internalizálóknak, miközben 
betartják az [új MiFID] irányelv 27. 
cikkében megállapított rendelkezéseket, a 
jegyzésben szereplő nagyságrendben vagy 
azalatt, továbbá a megbízás 
kézhezvételének időpontjában jegyzett 
árfolyamon vagy a rendszeres 
internalizáló [új MiFID] irányelv 27. 
cikke szerinti kötelezettségének megfelelő 
más olyan árfolyamon, kell végrehajtaniuk 
az ügyfeleiktől olyan részvények, letéti 
igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, 
certifikátok és más, hasonló pénzügyi 
eszközök vonatkozásában kapott 
megbízásokat, amelyek tekintetében 
rendszeres internalizálók. 

Or. en

Indokolás

A pontosítás célja annak biztosítása, hogy a rendszeres internalizálók – indokolt esetben –
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nagy megbízásokat jobb áron is végrehajthassanak ugyanúgy, mint ahogyan ez lehetséges a 
kisebb megbízások esetében. Összehangolja a rendelkezéseket ugyanezen cikk (4) 
bekezdésével.

Módosítás 411
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rendszeres internalizálók a szakmai 
ügyfelektől kapott megbízásaikat jegyzett 
árfolyamaiktól eltérő árfolyamokon a (2) 
bekezdésben megállapított követelmények 
teljesítése nélkül is végrehajthatják olyan 
ügyletek tekintetében, amelyeknél a több 
értékpapírral kapcsolatos teljesítés 
egyetlen ügylet része, vagy olyan 
megbízások tekintetében, amelyekre a 
folyó piaci ártól eltérő feltételek 
vonatkoznak.

törölve

Or. en

Módosítás 412
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök hatékony 
értékelésének biztosítása érdekében, és 
maximalizálva a befektetési vállalkozások 
számára annak lehetőségét, hogy ügyfeleik 
számára a legjobb üzletet kössék, a 
Bizottság – a 41. cikkel összhangban –

(5) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök hatékony 
értékelésének biztosítása érdekében, és 
maximalizálva a befektetési vállalkozások 
számára annak lehetőségét, hogy ügyfeleik 
számára a legjobb üzletet kössék, az EÉPH 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el,
amelyek meghatározzák azon 
kritériumokat, amelyek alapján 
megállapítható, hogy az árfolyam mikor 
tartozik a piaci feltételekhez közeli 
nyilvános sávba, a (2) bekezdésben 
említettek szerint.

dolgoz ki, amelyek meghatározzák azon 
kritériumokat, amelyek alapján 
megállapítható, hogy az árfolyam mikor 
tartozik a piaci feltételekhez közeli 
nyilvános sávba, a (2) bekezdésben 
említettek szerint.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.

Or. en

Indokolás

Ez technikai kérdés, amely részletes piaci ismereteket igényel, ennélfogva megfelelőbb, ha a 
feladatot az EÉPH kapja.

Módosítás 413
Sławomir Witold Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök hatékony 
értékelésének biztosítása érdekében, és 
maximalizálva a befektetési vállalkozások 
számára annak lehetőségét, hogy ügyfeleik 
számára a legjobb üzletet kössék, a 
Bizottság – a 41. cikkel összhangban –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
olyan intézkedéseket fogad el, amelyek 
meghatározzák azon kritériumokat, 
amelyek alapján megállapítható, hogy az 
árfolyam mikor tartozik a piaci 
feltételekhez közeli nyilvános sávba, a (2) 

(5) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök hatékony 
értékelésének biztosítása érdekében, és 
maximalizálva a befektetési vállalkozások 
számára annak lehetőségét, hogy ügyfeleik 
számára a legjobb üzletet kössék, a 
Bizottság az Európai Értékpapír-piaci 
Hatósággal folytatott konzultációt 
követően – a 41. cikkel összhangban –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
olyan intézkedéseket fogad el, amelyek 
meghatározzák azon kritériumokat, 
amelyek alapján megállapítható, hogy az 
árfolyam mikor tartozik a piaci 
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bekezdésben említettek szerint. feltételekhez közeli nyilvános sávba, a (2) 
bekezdésben említettek szerint.

Or. pl

Módosítás 414
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek tisztázzák, hogy mi az (1) 
bekezdésében említett jegyzések 
nyilvánosságra hozatalának ésszerű üzleti 
alapja

(6) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek tisztázzák, hogy mi az (1) 
bekezdésében említett jegyzések 
nyilvánosságra hozatalának ésszerű üzleti 
alapja

Or. en

Indokolás

A cikk többi részének hatékony alkalmazása érdekében ezen a területen ki kell egészíteni a 
jogszabályt.

Módosítás 415
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök hatékony 
értékelésének biztosítása érdekében, és 
maximalizálva a befektetési vállalkozások 
számára annak lehetőségét, hogy ügyfeleik 

(3) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök hatékony 
értékelésének biztosítása érdekében, és 
maximalizálva a befektetési vállalkozások 
számára annak lehetőségét, hogy ügyfeleik 
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számára a legjobb üzletet kössék, a 
Bizottság – a 41. cikkel összhangban –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák:

számára a legjobb üzletet kössék, az EÉPH 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki, amelyek meghatározzák:

Or. en

Indokolás

Ez technikai kérdés, amely részletes piaci ismereteket igényel, ennélfogva megfelelőbb, ha a 
feladatot az EÉPH kapja.

Módosítás 416
Sławomir Witold Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök hatékony 
értékelésének biztosítása érdekében, és 
maximalizálva a befektetési vállalkozások 
számára annak lehetőségét, hogy ügyfeleik 
számára a legjobb üzletet kössék, a 
Bizottság – a 41. cikkel összhangban –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
olyan intézkedéseket fogadhat el, amelyek 
meghatározzák:

(3) A részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök hatékony 
értékelésének biztosítása érdekében, és 
maximalizálva a befektetési vállalkozások 
számára annak lehetőségét, hogy ügyfeleik 
számára a legjobb üzletet kössék, a 
Bizottság az Európai Értékpapír-piaci 
Hatósággal folytatott konzultációt 
követően – a 41. cikkel összhangban –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
olyan intézkedéseket fogadhat el, amelyek 
meghatározzák:

Or. pl

Módosítás 417
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.

Or. en

Módosítás 418
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a 
szabályozott piacra bevezetett vagy
közzétett tájékoztatóval rendelkező
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és az 
elszámolásra alkalmas, vagy szabályozott 
piacra bevezetett, vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre, 
amennyiben a következő feltételek 
teljesülnek:

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk azokra a 
szabályozott piacra bevezetett, MTF-en 
vagy OTF-en kereskedett kötvényekre, 
illetve strukturált pénzügyi termékekre, a 
kibocsátási egységekre és az elszámolásra 
alkalmas, vagy szabályozott piacra 
bevezetett, vagy MTF-en vagy OTF-en 
kereskedett származtatott termékekre, 
amelyekre vonatkozóan rendszeres 
internalizálók, valamint amelyek piaca a 
8. cikk szerinti feltételeknek megfelelően 
likvid, amennyiben a következő feltételek 
teljesülnek:

Or. en

Módosítás 419
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és az 
elszámolásra alkalmas, vagy szabályozott 
piacra bevezetett, vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre, 
amennyiben a következő feltételek 
teljesülnek:

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a 
lakossági ügyfeleknek azokra a 
szabályozott piacra bevezetett, MTF-en 
vagy OTF-en kereskedett kötvényekre, 
illetve strukturált pénzügyi termékekre, a 
kibocsátási egységekre és az elszámolásra 
alkalmas és szabályozott piacra bevezetett, 
vagy MTF-en vagy OTF-en kereskedett 
származtatott termékekre, amelyekre 
vonatkozóan rendszeres internalizálók, 
valamint amelyek piaca a 8. cikk szerinti 
feltételeknek megfelelően likvid, 
amennyiben a következő feltételek 
teljesülnek:

a) a rendszeres internalizálót ügyfele kéri 
fel kötelező érvényű jegyzésre;
b) a rendszeres internalizáló beleegyezik a 
kötelező érvényű jegyzésbe;
c) e pénzügyi eszközökre vonatkozóan 
nem engedélyeztek mentességet a 
kereskedés előtti közzététel alól a 8. 
cikknek megfelelően;
d) a jegyzésben szereplő nagyságrend az 
adott eszközre vonatkozó lakossági 
nagyságrenddel azonos vagy alatta marad 
annak.
Ezt a cikket a rendszeres internalizálókra 
akkor kell alkalmazni, ha a lakossági 
piaci nagyságrendet meg nem haladó 
nagyságrendekben kereskednek. Azok a
rendszeres internalizálók, amelyek 
kizárólag a lakossági piaci értéket 
meghaladó nagyságrendekben 
kereskednek, nem tartoznak e cikk 
rendelkezéseinek hatálya alá.

Or. en

Indokolás

A kereskedés előtti átláthatósági követelményeknek szigorúbbnak kell lenniük a likvid 
eszközök tekintetében, mint a kevésbé likvid eszközök esetében. Jelenleg a nem részvényjellegű 
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értékpapírokra vonatkozó SI-rendszer kiterjedtebb, mint a részvényekre vonatkozó, vele 
egyenértékű rendszer. A részvények rendszeres internalizálóira vonatkozó feltételekkel való 
összehangolás révén ez a szöveg biztosítja, hogy a rögzített hozamú jegyzésre és a 
származtatott termékek jegyzésére vonatkozó követelmények legalább annyira rugalmasak
legyenek, mint a részvényekre vonatkozó követelmények. Jelenleg e követelmények 
normatívabbak. A lakossági piaci nagyságrendre vonatkozó kritériumokat meg kell határozni.

Módosítás 420
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és az 
elszámolásra alkalmas, vagy szabályozott 
piacra bevezetett, vagy MTF-en vagy 
OTF-en kereskedett származtatott 
termékekre, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek:

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és az 
elszámolásra alkalmas, vagy szabályozott 
piacra bevezetett, vagy MTF-en 
kereskedett származtatott termékekre, 
amennyiben a következő feltételek 
teljesülnek:

Or. en

Módosítás 421
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és az 
elszámolásra alkalmas, vagy szabályozott 

(1) A rendszeres internalizálóknak kérésre 
kötelező érvényű jegyzéseket kell adniuk a
következő eszközökre:
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piacra bevezetett, vagy MTF-en vagy 
OTF-en kereskedett származtatott 
termékekre, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek:

i. a szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
részvények, kötvények és strukturált 
pénzügyi termékek;
ii. kibocsátási egységek; és
iii. központi elszámolásra alkalmasnak 
minősített és szabályozott piacra 
bevezetett, vagy MTF-en vagy OTF-en 
kereskedett származtatott termékek.

Or. en

Indokolás

Szigorúan meg kell határozni az SI-k kötelező érvényű jegyzések közzétételére vonatkozó 
kötelezettségét annak biztosítása érdekében, hogy ez a kötelezettség illeszkedjen az egyes 
eszköztípusok piaci struktúrájába, különösen ha azok likviditására épít. Az SI-rendszernek 
ezenkívül a különböző ügyfélkategóriák egyedi igényeit is figyelembe kell vennie, és a 
legmegfelelőbb átláthatósági szintet kell nyújtania.

Módosítás 422
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és az 
elszámolásra alkalmas, vagy szabályozott 
piacra bevezetett, vagy MTF-en vagy 
OTF-en kereskedett származtatott 
termékekre, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek:

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
24. cikkben említett kereskedési 
kötelezettségek hatálya alá tartozó
származtatott termékekre, amennyiben a 
következő feltételek teljesülnek:

A fenti közzétételi kötelezettség nem 
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vonatkozik a nem pénzügyi szerződő felek 
olyan származtatott ügyleteire, amelyek 
csökkentik az e szerződő fél üzleti 
tevékenységéhez vagy üzleti 
finanszírozásához közvetlenül kötődő, 
objektíven mérhető kockázatokat.

Or. en

Indokolás

A rendszeres internalizáló arra való kötelezése, hogy egy adott eszközre ugyanazt a jegyzési 
árat ajánlja az összes ügyfélnek, akadályozná a rendszeres internalizálókat abban, hogy a 
partnerkockázatok figyelembevételével (ami alapvető a nem pénzügyi társaságokkal kötött, 
igényekhez szabott származtatott ügyletek esetében) különböző árakat állapítson meg. 
Ennélfogva a jegyzések adásának követelményét azokra a származtatott termékekre kell 
korlátozni, amelyek nem igényekre szabottak, kellően likvidek, ezért kötelező velük 
szabályozott piacon vagy MTF-en kereskedni.

Módosítás 423
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és az 
elszámolásra alkalmas, vagy szabályozott 
piacra bevezetett, vagy MTF-en vagy 
OTF-en kereskedett származtatott 
termékekre, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek:

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és a 
24. cikkben említett kereskedési 
kötelezettségek hatálya alá tartozó
származtatott termékekre, amennyiben a 
következő feltételek teljesülnek:

Or. en

Indokolás

A rendszeres internalizáló arra való kötelezése, hogy egy adott eszközre ugyanazt a jegyzési 
árat ajánlja az összes ügyfélnek, azt jelenti, hogy a szerződő féllel kapcsolatos hitelkockázatra 
figyelemmel (amit kezelnie kell, amikor egyedi, biztosíték nélküli származtatott ügyletekkel 
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foglalkozik) nem állapíthat meg különböző árakat. Ezért a jegyzések megadására vonatkozó 
követelményt azokra a származtatott termékekre kell korlátozni, amelyek a 24. cikk szerinti 
kereskedési kötelezettség hatálya alá tartoznak.

Módosítás 424
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvényekre és strukturált pénzügyi 
termékekre, a kibocsátási egységekre és az 
elszámolásra alkalmas, vagy szabályozott 
piacra bevezetett, vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékekre, 
amennyiben a következő feltételek 
teljesülnek:

(1) A rendszeres internalizálóknak kötelező 
érvényű jegyzéseket kell adniuk a 
következő eszközökre:

i. a szabályozott piacra bevezetett, vagy a 
2003/71/EK irányelvben előírt közzétett 
tájékoztatóval rendelkező kötvények és 
strukturált pénzügyi termékek;
ii. kibocsátási egységek; és
iii. származtatott termékek, amelyeket – az 
ügyfél jegyzés iránti kérelme alapján –
központi elszámolásra és szabályozott 
piacon, MTF-en vagy OTF-en 
kereskedésre alkalmasnak minősítettek, és 
az ügyfél általi hozzáférésük nincs 
korlátozva.

Or. en

Módosítás 425
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az első bekezdésben említett jegyzési 
kötelezettség csak akkor alkalmazandó, ha 
az összes alábbi feltétel teljesül:
a) a rendszeres internalizálót ügyfele kéri 
fel a jegyzésre;
b) a jegyzés likvid eszközre vonatkozik;
c) a jegyzés a lakossági piaci 
nagyságrenddel azonos vagy alatta 
marad;
d) a jegyzés érvényességi idejét előre 
meghatározták;
e) a rendszeres internalizáló hozzájárul a 
jegyzés megadásához.

Or. en

Indokolás

Szigorúan meg kell határozni az SI-k kötelező érvényű jegyzések közzétételére vonatkozó 
kötelezettségét annak biztosítása érdekében, hogy ez a kötelezettség illeszkedjen az egyes 
eszköztípusok piaci struktúrájába, különösen ha azok likviditására épít. Az SI-rendszernek 
ezenkívül a különböző ügyfélkategóriák egyedi igényeit is figyelembe kell vennie, és a 
legmegfelelőbb átláthatósági szintet kell nyújtania.

Módosítás 426
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendszeres internalizálót ügyfele kéri 
fel a jegyzésre;

törölve

Or. en

Módosítás 427
Pablo Zalba Bidegain
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendszeres internalizáló beleegyezik a 
jegyzésbe.

törölve

Or. en

Módosítás 428
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A rendszeres internalizálók 
jegyzéseiket bármikor frissíthetik vagy 
visszavonhatják annak érdekében, hogy a 
módosítás tükrözze a piaci 
körülményekben bekövetkezett 
változásokat, illetve kijavítsák a technikai 
hibákat.

Or. en

Módosítás 429
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendszeres internalizálók az (1) 
bekezdés alapján adott kötelező érvényű 
jegyzést kereskedelmi politikájuk alapján 
és objektív, megkülönböztetéstől mentes 
módon a befektetési vállalkozás más 
ügyfelei számára is rendelkezésre 

(2) A rendszeres internalizálók az (1) 
bekezdés alapján adott kötelező érvényű 
jegyzést kereskedelmi politikájuk alapján 
és objektív, megkülönböztetéstől mentes 
módon a befektetési vállalkozás más 
ügyfelei számára is rendelkezésre 
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bocsátják. bocsátják. A rendszeres internalizálók 
számára meg kell engedni, hogy 
kereskedelmi politikájuk alapján döntsék 
el, hogy mely befektetőknek biztosítják a 
hozzáférést jegyzéseikhez. Egyértelmű 
szabályokat kell meghatározni a 
jegyzésekhez való hozzáférésre. A 
rendszeres internalizálók elutasíthatják az 
üzleti kapcsolat felvételét, vagy 
megszakíthatják üzleti kapcsolataikat a 
befektetőkkel olyan üzleti megfontolások 
alapján, mint a befektető hitelképessége, a 
partnerkockázat és az ügylet végleges 
teljesítése.

Or. en

Módosítás 430
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendszeres internalizálók az (1) 
bekezdés alapján adott kötelező érvényű 
jegyzést kereskedelmi politikájuk alapján 
és objektív, megkülönböztetéstől mentes 
módon a befektetési vállalkozás más 
ügyfelei számára is rendelkezésre 
bocsátják.

(2) A rendszeres internalizálók az (1) 
bekezdés alapján adott kötelező érvényű 
jegyzést kereskedelmi politikájuk alapján 
és objektív, megkülönböztetéstől mentes 
módon, kérésre a befektetési vállalkozás 
más ügyfelei számára is rendelkezésre 
bocsátják. A rendszeres internalizálók 
számára meg kell engedni, hogy 
kereskedelmi politikájuk alapján döntsék 
el, hogy mely befektetőknek biztosítják a 
hozzáférést jegyzéseikhez. Egyértelmű 
szabályokat kell meghatározni a 
jegyzésekhez való hozzáférésre, beleértve 
az olyan üzleti megfontolásokat is, mint a 
befektető hitelképessége, a 
partnerkockázat és az ügylet végleges 
teljesítése.

Or. en
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Indokolás

A kereskedés előtti átláthatósági követelményeknek szigorúbbnak kell lenniük a likvid 
eszközök tekintetében, mint a kevésbé likvid eszközök esetében. Jelenleg a nem részvényjellegű 
eszközökre vonatkozó SI-rendszer korlátozóbb, mint a részvényekre vonatkozó, vele 
egyenértékű rendszer. A részvények rendszeres internalizálóira vonatkozó feltételekkel való 
összehangolás révén ez a módosítás biztosítja, hogy a rögzített hozamú jegyzésre és a 
származtatott termékek jegyzésére vonatkozó követelmények legalább annyira rugalmasak, 
mint a részvényekre vonatkozó követelmények. Jelenleg e követelmények normatívabbak.

Módosítás 431
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendszeres internalizálók az (1) 
bekezdés alapján adott kötelező érvényű 
jegyzést kereskedelmi politikájuk alapján 
és objektív, megkülönböztetéstől mentes 
módon a befektetési vállalkozás más 
ügyfelei számára is rendelkezésre 
bocsátják.

(2) A rendszeres internalizálók az (1) 
bekezdés alapján adott kötelező érvényű
jegyzést kereskedelmi politikájuk alapján 
és objektív, megkülönböztetéstől mentes 
módon a befektetési vállalkozás más 
ügyfelei számára is rendelkezésre 
bocsátják. A rendszeres internalizálók 
jegyzéseiket frissíthetik annak érdekében, 
hogy a frissítés tükrözze a piaci 
körülményekben bekövetkezett 
változásokat, illetve kijavítsa a technikai 
hibákat.

Or. en

Indokolás

Az SI-rendszer teljes körű hasznosítása érdekében a működtetőknek tudniuk kell reagálni a 
piaci körülményekre, ellenkező esetben – a kockázat teljes kizárása céljából – csak magas 
árakon jegyeznek.

Módosítás 432
Sharon Bowles

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

(2) A rendszeres internalizálók az (1) 
bekezdés alapján adott kötelező érvényű 
jegyzést kereskedelmi politikájuk alapján 
és objektív, megkülönböztetéstől mentes 
módon a befektetési vállalkozás más 
ügyfelei számára is rendelkezésre 
bocsátják.

(2) A rendszeres internalizálók az (1) 
bekezdés alapján adott kötelező érvényű 
jegyzést kereskedelmi politikájuk alapján 
és objektív, megkülönböztetéstől mentes 
módon a befektetési vállalkozás más 
ügyfelei számára is rendelkezésre 
bocsátják, amennyiben az ügylet 
nagyságrendje nem éri el a 100 000 eurót.

Or. en

Módosítás 433
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendszeres internalizálók az (1) 
bekezdés alapján adott kötelező érvényű 
jegyzést kereskedelmi politikájuk alapján 
és objektív, megkülönböztetéstől mentes 
módon a befektetési vállalkozás más 
ügyfelei számára is rendelkezésre 
bocsátják.

(2) A rendszeres internalizálók a kötelező 
érvényű jegyzést – amennyiben a 
jegyzésben szereplő nagyságrend az 
eszközre jellemző nagyságrenddel egyenlő 
vagy annál kisebb – kereskedelmi 
politikájuk alapján és objektív, 
megkülönböztetéstől mentes módon a 
befektetési vállalkozás más ügyfelei 
számára is rendelkezésre bocsátják.

Or. en

Indokolás

Bármely jegyzés kötelező közzététele torzító hatással lehet a kötvény árára, és leállíthatja a 
befektetői megbízásokat.

Módosítás 434
Burkhard Balz

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

(2) A rendszeres internalizálók az (1) 
bekezdés alapján adott kötelező érvényű 
jegyzést kereskedelmi politikájuk alapján 
és objektív, megkülönböztetéstől mentes 
módon a befektetési vállalkozás más 
ügyfelei számára is rendelkezésre 
bocsátják.

(2) A rendszeres internalizálók az (1) 
bekezdés alapján adott a kötelező érvényű 
jegyzést – amennyiben a jegyzésben 
szereplő nagyságrend az eszközre jellemző 
nagyságrenddel egyenlő vagy annál 
kisebb – kereskedelmi politikájuk alapján 
és objektív, megkülönböztetéstől mentes 
módon a befektetési vállalkozás más 
ügyfelei számára is rendelkezésre 
bocsátják.

Or. en

Módosítás 435
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendszeres internalizálók az (1) 
bekezdés alapján adott kötelező érvényű 
jegyzést kereskedelmi politikájuk alapján 
és objektív, megkülönböztetéstől mentes 
módon a befektetési vállalkozás más 
ügyfelei számára is rendelkezésre 
bocsátják.

(2) Az első bekezdésben említett jegyzési 
kötelezettség csak akkor alkalmazandó, ha 
az összes alábbi feltétel teljesül:

a) a rendszeres internalizálót megbízást 
végrehajtani szándékozó ügyfele kéri fel a 
jegyzésre;
b) a jegyzés likvid eszközre vonatkozik;
c) a jegyzés a szokásos piaci 
nagyságrenddel azonos vagy annál 
kisebb;
d) a rendszeres internalizáló hozzájárul a 
jegyzés megadásához.

Or. en
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Módosítás 436
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Vállalják, hogy minden olyan ügyféllel 
ügyletet kötnek, akinek a jegyzést a 
közzétett feltételek szerint a rendelkezésére 
bocsátották, amennyiben a jegyzésben 
szereplő nagyságrend az eszközre jellemző 
nagyságrenddel egyenlő vagy annál kisebb.

(3) Vállalják, hogy minden olyan ügyféllel 
ügyletet kötnek, akinek a jegyzést a 
közzétett feltételek szerint a rendelkezésére 
bocsátották, amennyiben a jegyzésben 
szereplő nagyságrend az eszközre jellemző 
lakossági nagyságrenddel egyenlő vagy 
annál kisebb.

Or. en

Módosítás 437
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Vállalják, hogy minden olyan ügyféllel 
ügyletet kötnek, akinek a jegyzést a 
közzétett feltételek szerint a rendelkezésére 
bocsátották, amennyiben a jegyzésben 
szereplő nagyságrend az eszközre jellemző 
nagyságrenddel egyenlő vagy annál kisebb.

(3) Vállalják, hogy minden olyan ügyféllel 
ügyletet kötnek, akinek a jegyzést 
üzletpolitikájuk szerint a rendelkezésére 
bocsátották, amennyiben a jegyzésben 
szereplő nagyságrend az eszközre jellemző 
nagyságrenddel egyenlő vagy annál kisebb.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy amikor a jegyzést más ügyfeleknek is rendelkezésre bocsátják, 
figyelembe vehetnek olyan tényezőket is, mint például a partnerkockázat, amennyiben szerepel 
az üzletpolitikájukban.

Módosítás 438
Sharon Bowles
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Vállalják, hogy minden olyan ügyféllel 
ügyletet kötnek, akinek a jegyzést a 
közzétett feltételek szerint a rendelkezésére 
bocsátották, amennyiben a jegyzésben 
szereplő nagyságrend az eszközre jellemző 
nagyságrenddel egyenlő vagy annál 
kisebb.

(3) Vállalják, hogy minden olyan ügyféllel 
ügyletet kötnek, akinek a jegyzést a 
közzétett feltételek szerint a rendelkezésére 
bocsátották, amennyiben a jegyzésben 
szereplő nagyságrend a 100 000 EUR 
ügyleti nagyságrenddel egyenlő vagy 
annál kisebb. Az EÉPH 
szabályozástechnikai standardokat dolgoz 
ki a fenti küszöbérték módosítására vagy 
frissítésére, illetve egyes konkrét 
eszközökre más-más küszöbértéket ad 
meg, ha a likviditásról van szó.

Or. en

Indokolás

A 100 000 eurós küszöbérték eléggé alacsony ahhoz, hogy ne tartozzanak bele a nagy 
intézményi befektetők nagy kötvénykereskedései (azaz nem okoz túlzottan nagy károkat a 
likviditás terén), eléggé magas viszont ahhoz, hogy a lakossági kereskedés legnagyobb részét 
felölelje.

Módosítás 439
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Vállalják, hogy minden olyan ügyféllel 
ügyletet kötnek, akinek a jegyzést a 
közzétett feltételek szerint a 
rendelkezésére bocsátották, amennyiben a 
jegyzésben szereplő nagyságrend az 
eszközre jellemző nagyságrenddel egyenlő 
vagy annál kisebb.

(3) A rendszeres internalizálók 
jegyzéseiket bármikor frissíthetik vagy 
módosíthatják annak érdekében, hogy a 
módosítás tükrözze a piaci 
körülményekben bekövetkezett 
változásokat, illetve kijavítsák a technikai 
hibákat.

Or. en
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Módosítás 440
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A rendszeres internalizálók számára 
meg kell engedni, hogy 
megkülönböztetéstől mentesen és 
átláthatóan korlátozzák azoknak az 
ügyleteknek a számát, amelyek megkötését 
bármely adott jegyzés alapján az 
ügyfelekkel vállalják.

törölve

Or. en

Módosítás 441
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A rendszeres internalizálók számára 
meg kell engedni, hogy 
megkülönböztetéstől mentesen és 
átláthatóan korlátozzák azoknak az 
ügyleteknek a számát, amelyek megkötését 
bármely adott jegyzés alapján az 
ügyfelekkel vállalják.

(4) A rendszeres internalizálók számára 
meg kell engedni, hogy 
megkülönböztetéstől mentesen és 
átláthatóan korlátozzák azoknak az 
ügyleteknek a számát, amelyek megkötését 
az (1) bekezdés szerinti bármely adott 
jegyzés alapján az ügyfelekkel vállalják.

Or. en

Módosítás 442
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés alapján és a (3) 
bekezdésben említett vagy annál kisebb 
nagyságrendben megadott jegyzést a többi 
piaci résztvevő számára könnyen 
hozzáférhető módon, ésszerű üzleti alapon 
kell közzétenni.

törölve

Or. en

Módosítás 443
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A jegyzéseknek biztosítaniuk kell, hogy 
a vállalkozás teljesítse az [új MiFID] 
irányelv 27. cikke szerinti kötelezettségeit, 
és tükrözniük kell az érvényben lévő piaci 
feltételeket azoknak az áraknak a 
tekintetében, amelyeken az ugyanolyan 
vagy hasonló eszközök tekintetében 
ügyleteket kötnek a szabályozott piacokon, 
MTF-eken vagy OTF-eken.

törölve

Or. en

Módosítás 444
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A jegyzéseknek biztosítaniuk kell, hogy 
a vállalkozás teljesítse az [új MiFID] 
irányelv 27. cikke szerinti kötelezettségeit, 

(6) A lakossági nagyságrendű 
jegyzéseknek biztosítaniuk kell, hogy a 
vállalkozás teljesítse az [új MiFID] 
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és tükrözniük kell az érvényben lévő piaci 
feltételeket azoknak az áraknak a 
tekintetében, amelyeken az ugyanolyan 
vagy hasonló eszközök tekintetében 
ügyleteket kötnek a szabályozott piacokon, 
MTF-eken vagy OTF-eken.

irányelv 27. cikke szerinti kötelezettségeit, 
és tükrözniük kell az érvényben lévő piaci 
feltételeket azoknak az áraknak a 
tekintetében, amelyeken az ugyanolyan 
vagy hasonló eszközök tekintetében 
ügyleteket kötnek a szabályozott piacokon, 
MTF-eken vagy OTF-eken.

Or. en

Módosítás 445
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A jegyzéseknek biztosítaniuk kell, hogy 
a vállalkozás teljesítse az [új MiFID] 
irányelv 27. cikke szerinti kötelezettségeit, 
és tükrözniük kell az érvényben lévő piaci 
feltételeket azoknak az áraknak a 
tekintetében, amelyeken az ugyanolyan 
vagy hasonló eszközök tekintetében 
ügyleteket kötnek a szabályozott piacokon, 
MTF-eken vagy OTF-eken.

(6) A jegyzéseknek biztosítaniuk kell, hogy 
a vállalkozás teljesítse az [új MiFID] 
irányelv 27. cikke szerinti kötelezettségeit, 
és tükrözniük kell az érvényben lévő piaci 
feltételeket azoknak az áraknak a 
tekintetében, amelyeken az ugyanolyan 
vagy hasonló eszközök tekintetében 
ügyleteket kötnek a szabályozott piacokon
vagy MTF-eken.

Or. en

Módosítás 446
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A 17. cikk (1) bekezdésében említett 
eszközök tekintetében rendszeres 
internalizálóként eljáró befektetési 
vállalkozás a rendszeres internalizálói 
tevékenysége szempontjából megfelelő, 
eredményes intézkedéseket és eljárásokat 
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alakít ki és tart fenn abból a célból, hogy 
rendszeresen ellenőrizze, ügyfelei 
betartják-e az általa előírt szabályokat és 
eljárásokat. A rendszeres internalizáló 
figyelemmel kíséri az ügyfelei által a 
rendszerében teljesített ügyleteket annak 
érdekében, hogy azonosítsa e szabályok 
megsértésének eseteit, a szabálytalan 
kereskedési feltételeket vagy az olyan 
magatartást, amely piaci visszaélést 
eredményezhet.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az SI-rendszert a származtatott termékek kereskedésére vonatkozó 
kötelezettségre is alkalmazzák, az SI-rendszer ellenállóképes és biztonságos működésének 
biztosítása céljából külön rendszereket és ellenőrzéseket kell beépíteni a rendszerbe.

Módosítás 447
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A rendszeres internalizálók 
jegyzéseiket bármikor frissíthetik annak 
érdekében, hogy a frissítés tükrözze a 
piaci feltételekben bekövetkezett 
változásokat.

Or. en

Indokolás

Az SI-knek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a piaci hullámzásnak megfelelően frissítsék 
jegyzéseiket.

Módosítás 448
Alfredo Pallone
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A közzététel szintjét és gyakoriságát a 
kibocsátással, az ügylet nagyságrendjével 
arányosan és a nemzeti piacok 
jellegzetességeinek megfelelően kell 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 449
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. A rendszeres internalizáló az általa 
meghatározott szabályok és eljárások 
lényeges megsértését, a szabálytalan 
kereskedési feltételeket vagy a piaci 
visszaélésre utaló magatartást bejelenti 
saját illetékes hatóságának. Ezenfelül a 
rendszeres internalizáló késedelem nélkül 
eljuttatja a vonatkozó információkat a 
piaci visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálat 
és felelősségre vonás tekintetében 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz, és 
teljes körű támogatást nyújt e hatóságnak 
a rendszerein keresztül vagy 
rendszereiben előforduló piaci 
visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatban 
és felelősségre vonásban.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az SI-rendszert a származtatott termékek kereskedésére vonatkozó 
kötelezettségre is alkalmazzák, az SI-rendszer ellenállóképes és biztonságos működésének 
biztosítása céljából külön rendszereket és ellenőrzéseket kell beépíteni a rendszerbe.
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Módosítás 450
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok és az EÉPH 
figyelemmel kíséri ennek a cikknek az 
alkalmazását azoknak a nagyságrendeknek 
a tekintetében, amelyeken a befektetési 
vállalkozás a jegyzéseket ügyfelei, és a 
vállalkozás más kereskedési tevékenysége 
kapcsán más piaci szereplők 
rendelkezésére bocsátotta, valamint azt, 
hogy a jegyzések milyen mértékben 
tükrözik az érvényben lévő piaci 
feltételeket az ugyanolyan vagy hasonló 
eszközök tekintetében szabályozott 
piacokon, MTF-eken vagy OTF-eken
kötött ügyletekhez képest. Az EÉPH a 
hatálybalépés időpontjától számított 2 éven 
belül jelentést tesz a Bizottságnak e cikk 
alkalmazásáról. A 17. cikk (3) 
bekezdésében említett küszöbértéket éppen 
meghaladó vagy az érvényben lévő piaci 
feltételeken kívül eső jelentős jegyzési és 
kereskedési tevékenység esetén a jelentést 
a határidő előtt meg kell tenni a Bizottság 
felé.

(1) Az illetékes hatóságok és az EÉPH 
figyelemmel kíséri ennek a cikknek az 
alkalmazását azoknak a nagyságrendeknek 
a tekintetében, amelyeken a befektetési 
vállalkozás a jegyzéseket ügyfelei, és a 
vállalkozás más kereskedési tevékenysége 
kapcsán más piaci szereplők 
rendelkezésére bocsátotta, valamint azt, 
hogy a jegyzések milyen mértékben 
tükrözik az érvényben lévő piaci 
feltételeket az ugyanolyan vagy hasonló 
eszközök tekintetében szabályozott 
piacokon, MTF-eken kötött ügyletekhez 
képest. Az EÉPH a hatálybalépés 
időpontjától számított 2 éven belül jelentést 
tesz a Bizottságnak e cikk alkalmazásáról. 
A 17. cikk (3) bekezdésében említett 
küszöbértéket éppen meghaladó vagy az 
érvényben lévő piaci feltételeken kívül eső 
jelentős jegyzési és kereskedési 
tevékenység esetén a jelentést a határidő 
előtt meg kell tenni a Bizottság felé.

Or. en

Módosítás 451
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(2) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
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útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek meghatározzák a 17. cikk (3) 
bekezdésében említett azon 
nagyságrendeket, amelyeknél a 
vállalkozásnak minden olyan ügyféllel 
ügyletet kell kötnie, amelynek a jegyzést a 
rendelkezésére bocsátotta.

meghatározzák a 17. cikk (3) bekezdésében 
említett azon nagyságrendeket, amelyeknél 
a vállalkozásnak minden olyan ügyféllel 
ügyletet kell kötnie, amelynek a jegyzést a 
rendelkezésére bocsátotta.

Or. en

Indokolás

Ezt a technikai meghatározást az EÉPH-nak kell végeznie, mivel a Bizottságnál megfelelőbb 
szaktudással rendelkezik ezen a területen.

Módosítás 452
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek meghatározzák a 17. cikk (3) 
bekezdésében említett azon 
nagyságrendeket, amelyeknél a 
vállalkozásnak minden olyan ügyféllel 
ügyletet kell kötnie, amelynek a jegyzést a 
rendelkezésére bocsátotta.

(2) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák a 17. cikkben említett azon 
nagyságrendeket, amelyeknél a 
vállalkozásnak minden olyan ügyféllel 
ügyletet kell kötnie, amelynek a jegyzést a 
rendelkezésére bocsátotta. Ezek a 
nagyságrendek megfelelnek a lakossági 
befektetők által egy eszközkategórián 
belül az érintett eszköz-alkategóriában 
szokásosan vállalt nagyságrendnek.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.

Or. en
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Indokolás

A lakossági ügyfelek védelme érdekében, továbbra is támogatva a likviditást a nagybani 
piacokon, a nem részvényjellegű értékpapírokkal kereskedő SI-kre vonatkozó kereskedés előtti 
nyilvános jegyzésekkel kapcsolatos kötelezettségeket a szokásos nagyságrendű lakossági 
ügyletekre kellene alkalmazni az érintett eszköz-alkategóriában. Ez technikai kérdés, amely 
részletes piaci ismereteket igényel, ennélfogva megfelelőbb, ha a feladatot az EÉPH kapja.

Módosítás 453
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek meghatározzák a 17. cikk (3) 
bekezdésében említett azon 
nagyságrendeket, amelyeknél a 
vállalkozásnak minden olyan ügyféllel 
ügyletet kell kötnie, amelynek a jegyzést a 
rendelkezésére bocsátotta.

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek meghatározzák a 17. cikk (3) 
bekezdésében említett azon 
nagyságrendeket, amelyeknél a 
vállalkozásnak minden olyan ügyféllel 
ügyletet kell kötnie, amelynek a jegyzést a 
rendelkezésére bocsátotta. Az intézkedések 
kimondják, hogy céljuk az átláthatóság 
fokozása a lakossági befektetők esetében, 
és az eszközosztályokat az 
eszközkategóriák, a nagyságrend és a 
likviditás szempontja szerint határozzák 
meg.

Or. en

Módosítás 454
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(3) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek tisztázzák, hogy mi a 17. cikk (5) 
bekezdésében említett jegyzések 
nyilvánosságra hozatalának ésszerű üzleti 
alapja.

útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek tisztázzák, hogy mi a 17. cikk (5) 
bekezdésében említett jegyzések 
nyilvánosságra hozatalának ésszerű üzleti 
alapja.

Or. en

Módosítás 455
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek tisztázzák, hogy mi a 17. cikk (5) 
bekezdésében említett jegyzések 
nyilvánosságra hozatalának ésszerű üzleti 
alapja.

(3) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek tisztázzák, hogy mi a 17. cikk (5) 
bekezdésében említett jegyzések 
nyilvánosságra hozatalának ésszerű üzleti 
alapja.

Or. en

Indokolás

A cikk többi részének hatékony alkalmazása érdekében ezen a területen ki kell egészíteni a 
jogszabályokat.

Módosítás 456
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig1 benyújtja a 
Bizottsághoz.



AM\901886HU.doc 89/191 PE489.477v01-00

HU

A Bizottság felhatalmazást kap a (2) 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
__________________
1 HL [kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépésétől számított 12 hónapnak 
megfelelő dátumot]

Or. en

Módosítás 457
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett részvények, 
letéti igazolások, tőzsdén kereskedett 
alapok, certifikátok és más, hasonló 
pénzügyi eszközök tekintetében, 
nyilvánosságra hozzák ezeknek az 
ügyleteknek a volumenét és árfolyamát, 
valamint az ügyletkötés időpontját. Ezeket 
az információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en kereskedett részvények, letéti 
igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, 
certifikátok és más, hasonló pénzügyi 
eszközök tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

Or. en

Módosítás 458
Leonardo Domenici

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

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett részvények, 
letéti igazolások, tőzsdén kereskedett 
alapok, certifikátok és más, hasonló 
pénzügyi eszközök tekintetében, 
nyilvánosságra hozzák ezeknek az 
ügyleteknek a volumenét és árfolyamát, 
valamint az ügyletkötés időpontját. Ezeket 
az információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en kereskedett részvények, letéti 
igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, 
certifikátok és más, hasonló pénzügyi 
eszközök tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

Or. en

Módosítás 459
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett részvények, 
letéti igazolások, tőzsdén kereskedett 
alapok, certifikátok és más, hasonló 
pénzügyi eszközök tekintetében, 
nyilvánosságra hozzák ezeknek az 
ügyleteknek a volumenét és árfolyamát, 
valamint az ügyletkötés időpontját. Ezeket 
az információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett részvények, 
letéti igazolások, tőzsdén kereskedett 
alapok, certifikátok és más, hasonló 
pénzügyi eszközök tekintetében, 
nyilvánosságra hozzák ezeknek az 
ügyleteknek a volumenét és árfolyamát, 
valamint az ügyletkötés időpontját. Ezeket 
az információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni. Az információkat az 
ügylet közzététele után 15 perccel bármely 
üzleti vagy lakossági fél számára 
ingyenesen elérhetővé kell tenni.



AM\901886HU.doc 91/191 PE489.477v01-00

HU

Or. en

Indokolás

Az információkat a valós időhöz technikailag lehető legközelebb eső időpontban, ésszerű 
üzleti alapon elérhetővé kell tenni.

Módosítás 460
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett részvények, 
letéti igazolások, tőzsdén kereskedett 
alapok, certifikátok és más, hasonló 
pénzügyi eszközök tekintetében, 
nyilvánosságra hozzák ezeknek az 
ügyleteknek a volumenét és árfolyamát, 
valamint az ügyletkötés időpontját. Ezeket 
az információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett részvények, 
letéti igazolások, tőzsdén kereskedett 
alapok, certifikátok és más, hasonló 
pénzügyi eszközök tekintetében, a valós 
időhöz technikailag lehető legközelebb eső 
időpontban, nyilvánosságra hozzák 
ezeknek az ügyleteknek a volumenét és 
árfolyamát, valamint az ügyletkötés 
időpontját. Ezeket az információkat 
jóváhagyott közzétételi mechanizmuson 
keresztül kell nyilvánosságra hozni.

Or. en

Módosítás 461
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
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szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett részvények, 
letéti igazolások, tőzsdén kereskedett 
alapok, certifikátok és más, hasonló 
pénzügyi eszközök tekintetében, 
nyilvánosságra hozzák ezeknek az 
ügyleteknek a volumenét és árfolyamát, 
valamint az ügyletkötés időpontját. Ezeket 
az információkat jóváhagyott közzétételi
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

szabályozott piacra bevezetett vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett részvények, 
letéti igazolások, tőzsdén kereskedett 
alapok, certifikátok és más, hasonló 
pénzügyi eszközök tekintetében, 
nyilvánosságra hozzák ezeknek az 
ügyleteknek a volumenét és árfolyamát, 
valamint az ügyletkötés időpontját. Ezeket 
az információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni a valós időhöz 
technikailag lehető legközelebb eső 
időpontban. Az elektronikus kereskedés 
tekintetében a kereskedés utáni 
információk rendelkezésre bocsátását 
megelőző késedelem nem haladhatja meg 
a végrehajtásra vonatkozó látencia 
kétszeresét.

Or. en

Módosítás 462
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett 
információk és a közzétételi határidők 
megfelelnek a 6. cikk alapján elfogadott 
követelményeknek. Amennyiben a 6. cikk 
alapján elfogadott intézkedések a 
részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök egyes 
ügyletkategóriái vonatkozásában halasztott 
bejelentésről rendelkeznek, úgy e lehetőség 
akkor is vonatkozik ezen ügyletekre, ha 
azokat szabályozott piacokon, MTF-eken 
vagy OTF-eken kívül hajtják végre.

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett 
információk és a közzétételi határidők 
megfelelnek a 6. cikk alapján elfogadott 
követelményeknek. Amennyiben a 6. cikk 
alapján elfogadott intézkedések a 
részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök egyes 
ügyletkategóriái vonatkozásában halasztott 
bejelentésről rendelkeznek, úgy e lehetőség 
akkor is vonatkozik ezen ügyletekre, ha 
azokat szabályozott piacokon vagy MTF-
eken kívül hajtják végre.

Or. en
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Módosítás 463
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett 
információk és a közzétételi határidők 
megfelelnek a 6. cikk alapján elfogadott 
követelményeknek. Amennyiben a 6. cikk 
alapján elfogadott intézkedések a 
részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök egyes 
ügyletkategóriái vonatkozásában halasztott 
bejelentésről rendelkeznek, úgy e lehetőség 
akkor is vonatkozik ezen ügyletekre, ha 
azokat szabályozott piacokon, MTF-eken 
vagy OTF-eken kívül hajtják végre.

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett 
információk és a közzétételi határidők 
megfelelnek a 6. cikk alapján elfogadott 
követelményeknek. Amennyiben a 6. cikk 
alapján elfogadott intézkedések a 
részvények, letéti igazolások, tőzsdén 
kereskedett alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök egyes 
ügyletkategóriái vonatkozásában halasztott 
bejelentésről rendelkeznek, úgy e lehetőség 
akkor is vonatkozik ezen ügyletekre, ha 
azokat szabályozott piacokon, MTF-eken 
kívül hajtják végre.

Or. en

Módosítás 464
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák a következőket:

(3) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezetet dolgoz ki az alábbiak 
pontos meghatározására:

Or. en

Indokolás

Ez technikai kérdés, amely részletes piaci ismereteket igényel, ennélfogva megfelelőbb, ha a 
feladatot az EÉPH kapja.
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Módosítás 465
Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) jelzőket a jellegüktől függően 
különböző ügylettípusok azonosítása és 
megkülönböztetése céljából, a tőzsdén 
kívüli ügyleteket is beleértve.

Or. en

Módosítás 466
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.

Or. en

Módosítás 467
Leonardo Domenici

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az EÉPH meghatározza azokat az 
elveket és kritériumokat, amikor az 
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előzetes árképzési megállapodások 
alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket 
az (1) bekezdés szerint mellőzni kell azon 
befektetési vállalkozások esetében, 
amelyek viszonylag csekély 
nagyságrendben hajtanak végre 
részvényekkel, letéti igazolásokkal, 
tőzsdén kereskedett alapokkal, 
certifikátokkal és más hasonló pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos ügyleteket. Ilyen 
esetben az EÉPH a saját közzétételi 
rendszeren keresztül közzéteendő 
információk minimális tartalma és 
formátuma tekintetében egyedi 
rendelkezéseket ír elő.

Or. en

Indokolás

A 19. és 20. cikkben említett pénzügyi eszközök és termékek tekintetében igazolhatóan csekély 
nagyságrendű ügyletet végrehajtó kis közvetítő cégek számára a kereskedés utáni közzétételi 
rendszer előírásainak betartása – az előzetes árképzési megállapodások használatán keresztül 
– aránytalanul nagy működési költséget okozna. Ezért ezeknek a cégeknek – az EÉPH által
meghatározott elvek és kritériumok alapján – mentességet kell biztosítani, amely lehetővé 
tenné a saját közzétételi rendszerek használatát. Mindez nem gátolná a kereskedés utáni 
közzétételi rendszert, a rugalmasság és arányosság területén viszont előnnyel járna.

Módosítás 468
Alfredo Pallone

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az EÉPH meghatározza azokat az 
elveket és kritériumokat, amikor az 
előzetes árképzési megállapodások 
alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket 
az (1) bekezdés szerint mellőzni kell azon 
befektetési vállalkozások esetében, 
amelyek viszonylag csekély 
nagyságrendben hajtanak végre 
részvényekkel, letéti igazolásokkal, 
tőzsdén kereskedett alapokkal, 
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certifikátokkal és más hasonló pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos ügyleteket. Ilyen 
esetben az EÉPH a saját közzétételi 
rendszeren keresztül közzéteendő 
információk minimális tartalma és 
formátuma tekintetében egyedi 
rendelkezéseket ír elő.

Or. en

Indokolás

A 19. és 20. cikkben említett pénzügyi eszközök és termékek tekintetében igazolhatóan csekély 
nagyságrendű ügyletet végrehajtó kis közvetítő cégek számára a kereskedés utáni közzétételi 
rendszer előírásainak betartása – az előzetes árképzési megállapodások használatán keresztül 
– nagy valószínűséggel aránytalanul nagy működési költséget okozna. Ezért ezeknek a 
cégeknek – az EÉPH által meghatározott elvek és kritériumok alapján – mentességet kell 
biztosítani, amely lehetővé tenné a saját közzétételi rendszerek használatát.

Módosítás 469
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és 
elszámolásra alkalmas, vagy az [EMIR] 
rendelet 6. cikkével összhangban 
kereskedési adattárnak bejelentett, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékek tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és 
elszámolásra alkalmas, vagy az [EMIR] 
rendelet 6. cikkével összhangban 
kereskedési adattárnak bejelentett, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en kereskedett származtatott termékek 
tekintetében, nyilvánosságra hozzák 
ezeknek az ügyleteknek a volumenét és 
árfolyamát, valamint az ügyletkötés 
időpontját. Ezeket az információkat 
jóváhagyott közzétételi mechanizmuson 
keresztül kell nyilvánosságra hozni.
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Or. en

Módosítás 470
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és 
elszámolásra alkalmas, vagy az [EMIR] 
rendelet 6. cikkével összhangban 
kereskedési adattárnak bejelentett, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékek tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett, közzétett 
tájékoztatóval rendelkező kötvények és 
strukturált pénzügyi termékek, kibocsátási 
egységek és elszámolásra alkalmas, vagy 
az [EMIR] rendelet 6. cikkével 
összhangban kereskedési adattárnak 
bejelentett, vagy szabályozott piacra 
bevezetett, vagy MTF-en kereskedett 
származtatott termékek tekintetében, 
nyilvánosságra hozzák ezeknek az 
ügyleteknek a volumenét és árfolyamát, 
valamint az ügyletkötés időpontját. Ezeket 
az információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

Or. en

Módosítás 471
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy 

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
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közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és 
elszámolásra alkalmas, vagy az [EMIR] 
rendelet 6. cikkével összhangban 
kereskedési adattárnak bejelentett, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékek tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és 
elszámolásra alkalmas, vagy szabályozott 
piacra bevezetett, vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékek 
tekintetében, nyilvánosságra hozzák 
ezeknek az ügyleteknek a volumenét és 
árfolyamát, valamint az ügyletkötés 
időpontját. Ezeket az információkat 
jóváhagyott közzétételi mechanizmuson 
keresztül kell nyilvánosságra hozni.

Or. en

Indokolás

Az el nem számolt tőzsdén kívüli ügyletek, amelyeket kereskedési addattáraknak be kell 
jelenteni, nem kellően standardizáltak ahhoz, hogy az árfolyamok közzététele hasznos lenne. 
Lásd még a MiFID (29) preambulumbekezdését a kettős jelentéstétel elkerülése érdekében.

Módosítás 472
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és 
elszámolásra alkalmas, vagy az [EMIR] 
rendelet 6. cikkével összhangban 
kereskedési adattárnak bejelentett, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékek tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és 
elszámolásra alkalmas, vagy az [EMIR] 
rendelet 9. cikkével összhangban 
kereskedési adattárnak bejelentett, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékek tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
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volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

Or. en

Módosítás 473
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és 
elszámolásra alkalmas, vagy az [EMIR] 
rendelet 6. cikkével összhangban 
kereskedési adattárnak bejelentett, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékek tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett kötvények 
és strukturált pénzügyi termékek, 
kibocsátási egységek és elszámolásra 
alkalmas, vagy az [EMIR] rendelet 6. 
cikkével összhangban kereskedési 
adattárnak bejelentett, vagy szabályozott 
piacra bevezetett, vagy MTF-en vagy OTF-
en kereskedett származtatott termékek 
tekintetében, nyilvánosságra hozzák 
ezeknek az ügyleteknek a volumenét és 
árfolyamát, valamint az ügyletkötés 
időpontját. Ezeket az információkat 
jóváhagyott közzétételi mechanizmuson 
keresztül kell nyilvánosságra hozni.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi eszközökre érvényes kereskedés előtti és utáni átláthatósági követelmények, 
amelyekre vonatkozóan tájékoztatót is kiadtak, aránytalanok – figyelemmel a következőkre: az 
a tény, hogy ezeket az eszközöket akár kis hitelintézetek, igen korlátozott (nem szabályozott) 
piacokon is átruházhatják; az átláthatóság és a hitelintézetre nehezedő teher közötti költség-
haszon arány elhanyagolható mértékű; a tényleges és gyakorlati végrehajtás „bizonytalan 
kimenetelű”, mivel az információ nem áll mindig rendelkezésre.
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Módosítás 474
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és 
elszámolásra alkalmas, vagy az [EMIR] 
rendelet 6. cikkével összhangban 
kereskedési adattárnak bejelentett, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékek tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és a 24. 
cikkben említett kereskedési 
kötelezettségek hatálya alá tartozó
származtatott termékek tekintetében, 
nyilvánosságra hozzák ezeknek az 
ügyleteknek a volumenét és árfolyamát, 
valamint az ügyletkötés időpontját. Ezeket 
az információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

A fenti közzétételi kötelezettség nem 
vonatkozik a nem pénzügyi szerződő felek 
olyan származtatott ügyleteire, amelyek 
csökkentik az ezen szerződő fél üzleti 
tevékenységéhez vagy üzleti 
finanszírozásához közvetlenül kötődő, 
objektíven mérhető kockázatokat.

Or. en

Indokolás

A vállalatok által használt származtatott termékek testre szabottak annak érdekében, hogy 
rugalmasan és hatékonyan fedezzék az operatív üzleti tevékenységből fakadó kockázatokat. A 
módosítás mentesítené ezeket az ügyleteket az átláthatósági követelmények teljesítése alól, 
mert a szóban forgó testre szabott ügyletek nyilvánosságra hozatala valószínűleg 
titoktartással kapcsolatos problémákat vet fel.
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Módosítás 475
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és 
elszámolásra alkalmas, vagy az [EMIR] 
rendelet 6. cikkével összhangban 
kereskedési adattárnak bejelentett, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékek tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és 
elszámolásra alkalmas, vagy az [EMIR] 
rendelet 6. cikkével összhangban 
kereskedési adattárnak bejelentett, vagy 
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékek tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni a valós időhöz 
technikailag lehető legközelebb eső 
időpontban. Az elektronikus kereskedés 
tekintetében a kereskedés utáni 
információk rendelkezésre bocsátásának 
időpontja nem haladhatja meg a 
végrehajtásra vonatkozó látencia 
kétszeresét.

Or. en

Módosítás 476
Pablo Zalba Bidegain

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

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy 
közzétett tájékoztatóval rendelkező 
kötvények és strukturált pénzügyi 
termékek, kibocsátási egységek és 
elszámolásra alkalmas, vagy az [EMIR] 
rendelet 6. cikkével összhangban 
kereskedési adattárnak bejelentett, vagy
szabályozott piacra bevezetett, vagy MTF-
en vagy OTF-en kereskedett származtatott 
termékek tekintetében, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját. Ezeket az 
információkat jóváhagyott közzétételi 
mechanizmuson keresztül kell 
nyilvánosságra hozni.

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek akár saját számlára, akár 
ügyfeleik nevében ügyleteket kötnek 
szabályozott piacra bevezetett vagy a 
2003/71/EK irányelvben előírt közzétett 
tájékoztatóval rendelkező kötvények és 
strukturált pénzügyi termékek, kibocsátási 
egységek és szabályozott piacra bevezetett,
vagy MTF-en vagy OTF-en kereskedett 
származtatott termékek tekintetében, 
amennyiben az érintett ügyletre kötelező 
elszámolás vonatkozik, nyilvánosságra 
hozzák ezeknek az ügyleteknek a 
volumenét és árfolyamát, valamint az 
ügyletkötés időpontját, feltéve, hogy az 
ügylet likvid pénzügyi eszközre 
vonatkozik, és nagyságrendje a szokásos 
piaci nagyságrenddel azonos vagy annál 
kisebb. Ezeket az információkat 
jóváhagyott közzétételi mechanizmuson 
keresztül kell nyilvánosságra hozni.

Or. en

Módosítás 477
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett 
információk és a közzétételi határidők 
megfelelnek a 10. cikk alapján elfogadott 
követelményeknek. Amennyiben a 10. cikk 
alapján elfogadott intézkedések a 
kötvények, strukturált pénzügyi termékek, 
kibocsátási egységek vagy származtatott 
termékek egyes ügyletkategóriái 
vonatkozásában halasztott bejelentésről 
rendelkeznek, úgy e lehetőség akkor is 
vonatkozik ezen ügyletekre, ha azokat 

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett 
információk és a közzétételi határidők 
megfelelnek a 10. cikk alapján elfogadott 
követelményeknek. Amennyiben a 10. cikk 
alapján elfogadott intézkedések a 
kötvények, strukturált pénzügyi termékek, 
kibocsátási egységek vagy származtatott 
termékek egyes ügyletkategóriái 
vonatkozásában halasztott bejelentésről 
rendelkeznek, úgy e lehetőség akkor is 
vonatkozik ezen ügyletekre, ha azokat 
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szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken kívül hajtják végre.

szabályozott piacokon vagy MTF-eken 
kívül hajtják végre.

Or. en

Módosítás 478
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett 
információk és a közzétételi határidők 
megfelelnek a 10. cikk alapján elfogadott 
követelményeknek. Amennyiben a 10. cikk 
alapján elfogadott intézkedések a 
kötvények, strukturált pénzügyi termékek, 
kibocsátási egységek vagy származtatott 
termékek egyes ügyletkategóriái 
vonatkozásában halasztott bejelentésről 
rendelkeznek, úgy e lehetőség akkor is 
vonatkozik ezen ügyletekre, ha azokat 
szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken kívül hajtják végre.

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett 
információk és a közzétételi határidők 
megfelelnek a 10. cikk alapján elfogadott 
követelményeknek. Amennyiben a 10. cikk 
alapján elfogadott intézkedések a 
kötvények, strukturált pénzügyi termékek, 
kibocsátási egységek vagy származtatott 
termékek egyes ügyletkategóriái 
vonatkozásában halasztott bejelentésről 
rendelkeznek, úgy e lehetőség akkor is 
vonatkozik ezen ügyletekre, ha azokat 
szabályozott piacokon vagy MTF-eken 
kívül hajtják végre.

Or. en

Módosítás 479
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az illetékes hatóságok engedélyezhetik 
a befektetési vállalkozások számára, hogy 
a 10. cikk szerinti halasztott közzétételről 
rendelkezzenek. 

Or. en
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Indokolás

A különböző kereskedési helyszínek számára azonos versenyfeltételek biztosítása érdekében a 
saját nevükben, illetve az ügyfelek nevében eljáró befektetési vállalkozások számára is 
biztosítani kell, hogy az MTF-et vagy OTF-et működtető befektetési vállalkozásokkal, illetve 
piacműködtetőkkel azonos feltételekkel kérhessenek mentességet a közzététel alól, vagy 
halasztott közzétételt. Ez fontos, mivel ha a kereskedés kizárólag tőzsdén kívül történik, csak a 
befektetési vállalkozások kérhetnek mentességet, illetve halasztott közzétételt.

Módosítás 480
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák a következőket:

(3) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezetet dolgoz ki az alábbiak 
pontos meghatározására:

Or. en

Indokolás

Ez technikai kérdés, amely részletes piaci ismereteket igényel, ennélfogva megfelelőbb, ha a 
feladatot az EÉPH kapja.

Módosítás 481
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
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szerinti elfogadására.

Or. en

Módosítás 482
Leonardo Domenici

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az EÉPH meghatározza azokat az 
elveket és kritériumokat, amelyek esetén 
az előzetes árképzési megállapodások 
alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket 
az (1) bekezdés szerint mellőzni kell azon 
befektetési vállalkozások esetében, 
amelyek viszonylag csekély 
nagyságrendben hajtanak végre 
kötvényekkel, strukturált pénzügyi 
termékekkel, kibocsátási egységekkel és 
származtatott termékekkel kapcsolatos 
ügyleteket. Ilyen esetben az EÉPH a saját 
közzétételi rendszeren keresztül 
közzéteendő információk minimális 
tartalma és formátuma tekintetében 
egyedi rendelkezéseket ír elő.

Or. en

Módosítás 483
Alfredo Pallone

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az EÉPH meghatározza azokat az 
elveket és kritériumokat, amelyek esetén
az előzetes árképzési megállapodások 
alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket 
az (1) bekezdés szerint mellőzni kell azon 
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befektetési vállalkozások esetében, 
amelyek viszonylag csekély 
nagyságrendben hajtanak végre 
kötvényekkel, strukturált pénzügyi 
termékekkel, kibocsátási egységekkel és 
származtatott termékekkel kapcsolatos 
ügyleteket. Ilyen esetben az EÉPH a saját 
közzétételi rendszeren keresztül 
közzéteendő információk minimális 
tartalma és formátuma tekintetében 
egyedi rendelkezéseket ír elő.

Or. en

Indokolás

Lásd a 19. cikk (3a) bekezdését.

Módosítás 484
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy szabályozott piac, MTF vagy OTF
működtetője legalább öt éven át megőrzi az 
illetékes hatóság számára a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos, rendszerein 
keresztül meghirdetett összes megbízásra 
vonatkozó lényeges adatokat. A 
nyilvántartások tartalmazzák a 23. cikk (1) 
és (2) bekezdésének alkalmazásához 
szükséges összes adatot. Az EÉPH szerepe 
az, hogy megkönnyítse és koordinálja az 
illetékes hatóságok hozzáférését az e 
bekezdés rendelkezései szerinti 
információkhoz.

(2) Egy szabályozott piac vagy MTF 
működtetője legalább öt éven át megőrzi az 
illetékes hatóság számára a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos, rendszerein 
keresztül meghirdetett összes megbízásra 
vonatkozó lényeges adatokat. A 
nyilvántartások tartalmazzák a 23. cikk (1) 
és (2) bekezdésének alkalmazásához 
szükséges összes adatot. Az EÉPH szerepe 
az, hogy megkönnyítse és koordinálja az 
illetékes hatóságok hozzáférését az e 
bekezdés rendelkezései szerinti 
információkhoz.

Or. en

Módosítás 485
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy szabályozott piac, MTF vagy OTF 
működtetője legalább öt éven át megőrzi az 
illetékes hatóság számára a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos, rendszerein 
keresztül meghirdetett összes megbízásra 
vonatkozó lényeges adatokat. A 
nyilvántartások tartalmazzák a 23. cikk (1) 
és (2) bekezdésének alkalmazásához 
szükséges összes adatot. Az EÉPH szerepe 
az, hogy megkönnyítse és koordinálja az 
illetékes hatóságok hozzáférését az e 
bekezdés rendelkezései szerinti 
információkhoz.

(2) Egy szabályozott piac, MTF vagy OTF 
működtetője legalább öt éven át megőrzi az 
illetékes hatóság számára a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos, rendszerein 
keresztül meghirdetett összes megbízásra 
vonatkozó lényeges adatokat. A 
nyilvántartások tartalmazzák a 23. cikk (1) 
és (3) bekezdésének alkalmazásához 
szükséges összes adatot. Az EÉPH szerepe 
az, hogy megkönnyítse és koordinálja az 
illetékes hatóságok hozzáférését az e 
bekezdés rendelkezései szerinti 
információkhoz.

Or. en

Módosítás 486
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek pénzügyi eszközök tekintetében 
ügyleteket hajtanak végre, az ilyen 
ügyletek adatairól a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb a következő munkanap zárásáig 
jelentést tesznek az illetékes hatóságnak. 
Az illetékes hatóságok az [új MiFID] 
irányelv 89. cikkének megfelelően 
megalkotják a szükséges megoldásokat 
annak biztosítására, hogy az adott pénzügyi 
eszközök likviditása szempontjából
legfontosabb piac illetékes hatósága is 
megkapja ezeket az információkat.

(1) Azok a befektetési vállalkozások, 
amelyek pénzügyi eszközök tekintetében 
ügyleteket hajtanak végre, az ilyen 
ügyletek adatairól a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb a következő munkanap zárásáig 
jelentést tesznek az illetékes hatóságnak. 
Az illetékes hatóságok az [új MiFID] 
irányelv 89. cikkének megfelelően 
megalkotják a szükséges megoldásokat 
annak biztosítására, hogy az EÉPH és az 
adott pénzügyi eszközök likviditása 
szempontjából legfontosabb piac illetékes 
hatósága is megkapja ezeket az 
információkat.
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Or. en

Módosítás 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben rögzített 
kötelezettség nem alkalmazandó a piacra 
be nem vezetett, vagy MTF-en vagy OTF-
en nem kereskedett pénzügyi eszközökre 
és azon pénzügyi eszközökre, amelyek 
értéke nem függ valamely piacra 
bevezetett, vagy MTF-en vagy OTF-en 
kereskedett pénzügyi eszköz értékétől, sem 
azokra a pénzügyi eszközökre, amelyek 
nem vagy valószínűleg nem gyakorolnak 
hatást valamely piacra bevezetett, vagy 
MTF-en vagy OTF-en kereskedett 
pénzügyi eszközre.

törölve

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a befektetési vállalkozások is bejelentsék az általuk teljesített tőzsdén 
kívüli ügyleteket.

Módosítás 488
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben rögzített 
kötelezettség nem alkalmazandó a piacra 
be nem vezetett, vagy MTF-en vagy OTF-
en nem kereskedett pénzügyi eszközökre 
és azon pénzügyi eszközökre, amelyek 

törölve
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értéke nem függ valamely piacra 
bevezetett, vagy MTF-en vagy OTF-en 
kereskedett pénzügyi eszköz értékétől, sem 
azokra a pénzügyi eszközökre, amelyek 
nem vagy valószínűleg nem gyakorolnak 
hatást valamely piacra bevezetett, vagy 
MTF-en vagy OTF-en kereskedett 
pénzügyi eszközre.

Or. en

Módosítás 489
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben rögzített 
kötelezettség nem alkalmazandó a piacra 
be nem vezetett, vagy MTF-en vagy OTF-
en nem kereskedett pénzügyi eszközökre 
és azon pénzügyi eszközökre, amelyek
értéke nem függ valamely piacra 
bevezetett, vagy MTF-en vagy OTF-en 
kereskedett pénzügyi eszköz értékétől, sem 
azokra a pénzügyi eszközökre, amelyek 
nem vagy valószínűleg nem gyakorolnak 
hatást valamely piacra bevezetett, vagy 
MTF-en vagy OTF-en kereskedett 
pénzügyi eszközre.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített 
kötelezettség nem alkalmazandó a piacra 
be nem vezetett, vagy MTF-en nem 
kereskedett pénzügyi eszközökre és azon 
pénzügyi eszközökre, amelyek értéke nem 
függ valamely piacra bevezetett, vagy 
MTF-en kereskedett pénzügyi eszköz 
értékétől, sem azokra a pénzügyi 
eszközökre, amelyek nem vagy 
valószínűleg nem gyakorolnak hatást 
valamely piacra bevezetett, vagy MTF-en 
kereskedett pénzügyi eszközre.

Or. en

Módosítás 490
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben rögzített (2) Az (1) bekezdésben rögzített 
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kötelezettség nem alkalmazandó a piacra 
be nem vezetett, vagy MTF-en vagy OTF-
en nem kereskedett pénzügyi eszközökre és 
azon pénzügyi eszközökre, amelyek értéke 
nem függ valamely piacra bevezetett, vagy 
MTF-en vagy OTF-en kereskedett 
pénzügyi eszköz értékétől, sem azokra a 
pénzügyi eszközökre, amelyek nem vagy 
valószínűleg nem gyakorolnak hatást 
valamely piacra bevezetett, vagy MTF-en 
vagy OTF-en kereskedett pénzügyi 
eszközre.

kötelezettség nem alkalmazandó a piacra 
be nem vezetett, vagy MTF-en vagy OTF-
en nem kereskedett pénzügyi eszközökre és 
azon pénzügyi eszközökre, amelyek értéke 
nem függ valamely szabályozott piacra 
bevezetett, vagy MTF-en vagy OTF-en 
kereskedett pénzügyi eszköz értékétől, sem 
azokra a pénzügyi eszközökre, amelyek 
nem vagy valószínűleg nem gyakorolnak 
hatást valamely piacra bevezetett, vagy 
MTF-en vagy OTF-en kereskedett 
pénzügyi eszközre.

Or. en

Módosítás 491
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelentéseknek adatokat kell 
szolgáltatniuk különösen a vásárolt vagy 
eladott eszközök nevéről és számáról, a 
végrehajtás mennyiségéről, dátumáról és 
idejéről, az ügyleti árakról, tartalmazniuk 
kell azoknak az ügyfeleknek a 
megjelölését, amelyek nevében a 
befektetési vállalkozás az adott ügyletet 
végrehajtotta, a befektetési vállalkozáson 
belül a befektetési döntésért és az ügylet 
végrehajtásáért felelős személyeknek és a 
használt számítógépes algoritmusoknak a 
megjelölését, és az érintett befektetési 
vállalkozások azonosításának módját. 
Azoknál az ügyleteknél, amelyeket nem 
egy szabályozott piacon, MTF-en vagy 
OTF-en hajtottak végre, a jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az ügyletek típusait 
azonosító megjelöléseket is, a 19. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja és a 20. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja alapján 
elfogadandó intézkedéseknek megfelelően.

(3) A jelentéseknek adatokat kell 
szolgáltatniuk különösen a vásárolt vagy 
eladott eszközök nevéről és számáról, a 
végrehajtás mennyiségéről, dátumáról és 
idejéről, az ügyleti árakról, tartalmazniuk 
kell azoknak az ügyfeleknek a 
megjelölését, amelyek nevében a 
befektetési vállalkozás az adott ügyletet 
végrehajtotta, és az érintett befektetési 
vállalkozások azonosításának módját. 
Azoknál az ügyleteknél, amelyeket nem 
egy szabályozott piacon, MTF-en vagy 
OTF-en hajtottak végre, a jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az ügyletek típusait 
azonosító megjelöléseket is, a 19. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja és a 20. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja alapján 
elfogadandó intézkedéseknek megfelelően.
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Or. en

Indokolás

Míg a fenti részletes nyilvántartások túlterhelnék a szabályozókat, maguknak a befektetési 
vállalkozásoknak megfelelő formátumban meg kellene őrizniük ezeket az információkat, hogy 
visszaéléssel kapcsolatos vizsgálat esetén azonosíthassák a konkrét ügyletet megkötött 
személyt vagy algoritmust.

Módosítás 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelentéseknek adatokat kell 
szolgáltatniuk különösen a vásárolt vagy 
eladott eszközök nevéről és számáról, a 
végrehajtás mennyiségéről, dátumáról és 
idejéről, az ügyleti árakról, tartalmazniuk 
kell azoknak az ügyfeleknek a 
megjelölését, amelyek nevében a 
befektetési vállalkozás az adott ügyletet 
végrehajtotta, a befektetési vállalkozáson 
belül a befektetési döntésért és az ügylet 
végrehajtásáért felelős személyeknek és a 
használt számítógépes algoritmusoknak a 
megjelölését, és az érintett befektetési 
vállalkozások azonosításának módját. 
Azoknál az ügyleteknél, amelyeket nem 
egy szabályozott piacon, MTF-en vagy 
OTF-en hajtottak végre, a jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az ügyletek típusait 
azonosító megjelöléseket is, a 19. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja és a 20. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja alapján 
elfogadandó intézkedéseknek megfelelően.

(3) A jelentéseknek adatokat kell 
szolgáltatniuk különösen a vásárolt vagy 
eladott eszközök típusáról, kategóriájáról, 
nevéről és számáról, a végrehajtás 
mennyiségéről, dátumáról és idejéről, az 
ügyleti árakról, tartalmazniuk kell azoknak 
az ügyfeleknek a megjelölését, amelyek 
nevében a befektetési vállalkozás az adott 
ügyletet végrehajtotta, a befektetési 
vállalkozáson belül a befektetési döntésért 
és az ügylet végrehajtásáért felelős 
személyeknek és a használt számítógépes 
algoritmusoknak a megjelölését, és az 
érintett befektetési vállalkozások 
azonosításának módját. Azoknál az 
ügyleteknél, amelyeket nem egy 
szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-en 
hajtottak végre, a jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az ügyletek típusait 
azonosító megjelöléseket is, a 19. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja és a 20. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja alapján 
elfogadandó intézkedéseknek megfelelően.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy a különböző kereskedési helyszíneken következetes pozíciós limiteket 
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alkalmazhassanak, a mögöttes üzleti kitettséghez nem kapcsolódó ügyleteket meg kell jelölni,
és a rájuk vonatkozó adatszolgáltatást standardizált, összehasonlítható formátumban, az 
EÉPH által működtetett központi rendszerbe kell teljesíteni. Az ebben a rendszerben található 
adatok lehetővé teszik, hogy az illetékes hatóságok átmenetileg korlátozzák olyan további 
pozíciók felhalmozását, amelyek nem fedezeti célt szolgálnak. Ez az intézkedés abban is segíti 
az illetékes hatóságokat, hogy figyelemmel kísérjék és mérsékeljék a nagy 
rendszerkockázatokat.

Módosítás 493
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelentéseknek adatokat kell 
szolgáltatniuk különösen a vásárolt vagy 
eladott eszközök nevéről és számáról, a 
végrehajtás mennyiségéről, dátumáról és 
idejéről, az ügyleti árakról, tartalmazniuk 
kell azoknak az ügyfeleknek a 
megjelölését, amelyek nevében a 
befektetési vállalkozás az adott ügyletet 
végrehajtotta, a befektetési vállalkozáson 
belül a befektetési döntésért és az ügylet 
végrehajtásáért felelős személyeknek és a 
használt számítógépes algoritmusoknak a 
megjelölését, és az érintett befektetési 
vállalkozások azonosításának módját. 
Azoknál az ügyleteknél, amelyeket nem 
egy szabályozott piacon, MTF-en vagy 
OTF-en hajtottak végre, a jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az ügyletek típusait 
azonosító megjelöléseket is, a 19. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja és a 20. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja alapján 
elfogadandó intézkedéseknek megfelelően.

(3) A jelentéseknek adatokat kell 
szolgáltatniuk különösen a vásárolt vagy 
eladott eszközök nevéről és számáról, a 
végrehajtás mennyiségéről, dátumáról és 
idejéről, az ügyleti árakról, tartalmazniuk 
kell azoknak az ügyfeleknek a 
megjelölését, amelyek nevében a 
befektetési vállalkozás az adott ügyletet 
végrehajtotta, a befektetési vállalkozáson 
belül a befektetési döntésért és az ügylet 
végrehajtásáért felelős személyeknek és a 
használt számítógépes algoritmusoknak a 
megjelölését, és az érintett befektetési 
vállalkozások azonosításának módját. 
Azoknál az ügyleteknél, amelyeket nem 
egy szabályozott piacon, MTF-en hajtottak 
végre, a jelentéseknek tartalmazniuk kell 
az ügyletek típusait azonosító 
megjelöléseket is, a 19. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja és a 20. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja alapján 
elfogadandó intézkedéseknek megfelelően.

Or. en

Módosítás 494
Sharon Bowles
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelentéseknek adatokat kell 
szolgáltatniuk különösen a vásárolt vagy 
eladott eszközök nevéről és számáról, a 
végrehajtás mennyiségéről, dátumáról és 
idejéről, az ügyleti árakról, tartalmazniuk 
kell azoknak az ügyfeleknek a 
megjelölését, amelyek nevében a 
befektetési vállalkozás az adott ügyletet 
végrehajtotta, a befektetési vállalkozáson 
belül a befektetési döntésért és az ügylet 
végrehajtásáért felelős személyeknek és a 
használt számítógépes algoritmusoknak a 
megjelölését, és az érintett befektetési 
vállalkozások azonosításának módját. 
Azoknál az ügyleteknél, amelyeket nem 
egy szabályozott piacon, MTF-en vagy 
OTF-en hajtottak végre, a jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az ügyletek típusait 
azonosító megjelöléseket is, a 19. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja és a 20. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja alapján 
elfogadandó intézkedéseknek megfelelően.

(3) A jelentéseknek adatokat kell 
szolgáltatniuk különösen a vásárolt vagy 
eladott eszközök nevéről és számáról, a 
végrehajtás mennyiségéről, dátumáról és 
idejéről, az ügyleti árakról, tartalmazniuk 
kell azoknak az ügyfeleknek a 
megjelölését, amelyek nevében a 
befektetési vállalkozás az adott ügyletet 
végrehajtotta, a befektetési döntésért és az 
ügylet végrehajtásáért felelős 
algoritmusokat és ezen algoritmusok 
megrendelőjének a megjelölését, és az 
érintett befektetési vállalkozások 
azonosításának módját. Azoknál az 
ügyleteknél, amelyeket nem egy 
szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-en 
hajtottak végre, a jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az ügyletek típusait 
azonosító megjelöléseket is, a 19. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja és a 20. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja alapján 
elfogadandó intézkedéseknek megfelelően.

Or. en

Indokolás

A szabályozók érdekeltek abban, hogy azonosítsák azt a természetes vagy jogi személyt, 
aki/amely a kereskedési döntést hozta. Figyelemmel arra, hogy az ügyfelek határozhatják meg 
a befektetési vállalkozás által céljaik elérése érdekében alkalmazandó algoritmusokat, vagy a 
befektetési vállalkozásra bízhatják, hogy meghatározza, a legmegfelelőbb végrehajtáshoz 
melyik algoritmust használja; a szabályozó számára azon személy meghatározása hasznos, 
aki/amely az algoritmust működtette.

Módosítás 495
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(3) A jelentéseknek adatokat kell 
szolgáltatniuk különösen a vásárolt vagy 
eladott eszközök nevéről és számáról, a 
végrehajtás mennyiségéről, dátumáról és 
idejéről, az ügyleti árakról, tartalmazniuk 
kell azoknak az ügyfeleknek a 
megjelölését, amelyek nevében a 
befektetési vállalkozás az adott ügyletet 
végrehajtotta, a befektetési vállalkozáson 
belül a befektetési döntésért és az ügylet 
végrehajtásáért felelős személyeknek és a 
használt számítógépes algoritmusoknak a 
megjelölését, és az érintett befektetési 
vállalkozások azonosításának módját. 
Azoknál az ügyleteknél, amelyeket nem 
egy szabályozott piacon, MTF-en vagy 
OTF-en hajtottak végre, a jelentéseknek 
tartalmazniuk kell az ügyletek típusait 
azonosító megjelöléseket is, a 19. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja és a 20. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja alapján 
elfogadandó intézkedéseknek megfelelően.

(3) A jelentéseknek adatokat kell 
szolgáltatniuk különösen a vásárolt vagy 
eladott eszközök típusáról, kategóriájáról, 
nevéről és számáról, a végrehajtás 
mennyiségéről, dátumáról és idejéről, az 
ügyleti árakról, tartalmazniuk kell azoknak 
az ügyfeleknek a megjelölését, amelyek 
nevében a befektetési vállalkozás az adott 
ügyletet végrehajtotta, a befektetési 
vállalkozáson belül a befektetési döntésért 
és az ügylet végrehajtásáért felelős 
személyeknek és a használt számítógépes 
algoritmusoknak a megjelölését, és az 
érintett befektetési vállalkozások 
azonosításának módját. Ezenfelül, az 
árualapú származtatott termékekhez 
kapcsolódó ügyletek tekintetében a 
jelentésben fel kell tüntetni, hogy az adott 
ügylet jóhiszemű fedezeti ügyletnek 
minősül-e. Azoknál az ügyleteknél, 
amelyeket nem egy szabályozott piacon, 
MTF-en vagy OTF-en hajtottak végre, a 
jelentéseknek tartalmazniuk kell az 
ügyletek típusait azonosító megjelöléseket 
is, a 19. cikk (3) bekezdésének a) pontja és 
a 20. cikk (3) bekezdésének a) pontja 
alapján elfogadandó intézkedéseknek 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 496
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A befektetési vállalkozások kötelesek 
megőrizni azokat a belső 
nyilvántartásokat, amelyek kérésre az 
illetékes hatóságoknak bemutathatók, 
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beleértve azon ügyfelek megnevezését, 
akiknek nevében a befektetési vállalkozás 
az adott ügyletet végrehajtotta, valamint a 
befektetési vállalkozáson belül a 
befektetési döntésért és az ügylet 
végrehajtásáért felelős személyeknek és a 
használt számítógépes algoritmusoknak a 
megjelölését.

Or. en

Indokolás

Míg a fenti részletes nyilvántartások túlterhelnék a szabályozókat, maguknak a befektetési 
vállalkozásoknak megfelelő formátumban meg kellene őrizniük ezeket az információkat, hogy 
visszaéléssel kapcsolatos vizsgálat esetén azonosíthassák a konkrét ügyletet megkötött 
személyt vagy algoritmust.

Módosítás 497
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azoknak a befektetési 
vállalkozásoknak, amelyek megbízásokat 
továbbítanak, a megbízás továbbításakor 
meg kell adniuk az (1) és (3) bekezdés 
alkalmazásában megkövetelt összes adatot. 
Ahelyett, hogy megjelölné azokat az
ügyfeleket, amelyek nevében a befektetési 
vállalkozás az adott ügyletet továbbította, 
vagy megjelölnék a befektetési 
vállalkozáson belül a befektetési döntésért 
és az ügylet végrehajtásáért felelős 
személyeket és a használt számítógépes 
algoritmusokat, a befektetési vállalkozás 
választhatja azt a lehetőséget is, hogy a 
továbbított megbízást az (1) bekezdésben 
foglalt előírások szerint jelenti.

(4) Azoknak a befektetési 
vállalkozásoknak, amelyek megbízásokat 
továbbítanak, a megbízás továbbításakor 
meg kell adniuk az (1) és (3) bekezdés 
alkalmazásában megkövetelt összes adatot. 
Ahelyett, hogy megjelölné azokat a végső
ügyfeleket, amelyek nevében a befektetési
vállalkozás az adott ügyletet továbbította, 
vagy megjelölnék a befektetési 
vállalkozáson belül a befektetési döntésért 
és az ügylet végrehajtásáért felelős 
személyeket és a használt számítógépes 
algoritmusokat, a befektetési vállalkozás 
választhatja azt a lehetőséget is, hogy a 
továbbított megbízást az (1) bekezdésben 
foglalt előírások szerint jelenti.

Or. en
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Módosítás 498
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szabályozott piac, MTF vagy OTF
működtetője azokról az ügyletekről tesz 
jelentést, amelyeket a platformján 
kereskedett eszközökben, rendszerein 
keresztül olyan vállalkozás hajt végre, 
amely az (1) és a (3) bekezdés szerint nem 
tartozik ennek a rendeletnek a hatálya alá.

(5) A szabályozott piac vagy MTF 
működtetője azokról az ügyletekről tesz 
jelentést, amelyeket a platformján
kereskedett eszközökben, rendszerein 
keresztül olyan vállalkozás hajt végre, 
amely az (1) és a (3) bekezdés szerint nem 
tartozik ennek a rendeletnek a hatálya alá.

Or. en

Módosítás 499
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az ügyfelek (3) és (4) bekezdés szerinti 
megjelölésének bejelentésére a befektetési 
vállalkozások a következőket használják:
i. a jogi személy ügyfelek azonosítására 
létrehozott „jogi személyek azonosítója”, 
amely 20 jegyű alfanumerikus kódból áll;
ii. az EÉPH által kidolgozott 
szabályozástechnikai standardoknak 
megfelelően olyan természetes 
személyekre és szervezetekre vonatkozó 
azonosító, akik/amelyek számára a jogi 
személyek azonosítója nem adható.
Ebből a célból minden tagállam 
azonosítót határoz meg, amely 
állampolgárai és a területén alapított 
minden egyes jogalany azonosítását 
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lehetővé teszi. A tagállam legalább 
nemzeti szinten meghatározza ezt az 
azonosítót annak érdekében, hogy az adott 
tagállamban letelepedett minden egyes 
állampolgár, illetve jogalany egyedi 
azonosítóval rendelkezzen.
Az (1) és (7) bekezdés szerint, a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelmére és az ilyen adatok 
szabad áramlására vonatkozó 
rendelkezések [a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv és 
annak felülvizsgált szövege] sérelme 
nélkül, az ügyletjelentésekben minden 
tagállamnak tudnia kell továbbítani 
minden nemzeti azonosítót más 
tagállamoknak.
Minden tagállam biztosítja, hogy ezek az 
azonosítók tegyék lehetővé más 
tagállamok számára az ügyfél azonnali 
azonosítását – vagy az ügyfél azonosító 
adatainak (nevének) továbbításán, vagy az 
ügyfél azonosító adatainak (nevének) 
megadására vonatkozó mechanizmuson 
keresztül, amelyhez nem szükséges eseti 
kérelmet benyújtani az érintett befektetési 
vállalkozáshoz.

Or. en

Módosítás 500
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A bejelentéseket az illetékes 
hatóságnak vagy maga a befektetési 
vállalkozás teszi meg, vagy a nevében 
eljáró jóváhagyott jelentési mechanizmus 

(6) A bejelentéseket az illetékes 
hatóságnak vagy maga a befektetési 
vállalkozás teszi meg, vagy a nevében 
eljáró jóváhagyott jelentési mechanizmus 
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(ARM), vagy az a szabályozott piac, MTF 
vagy OTF, amelynek rendszerein keresztül 
az ügylet megtörtént. A vételi és eladási 
ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére 
szolgáló rendszereket – ideértve az [ ] 
(EMIR) rendelet VI. címével összhangban 
bejegyzett vagy elismert kereskedési 
adattárakat –, az illetékes hatóság 
jóváhagyott jelentési mechanizmusként 
(ARM) fogadhatja el. Amennyiben az 
ügyleteket szabályozott piac, MTF, OTF, 
vagy ARM jelenti az illetékes hatóságnak, 
úgy el lehet tekinteni a befektetési 
vállalkozásra vonatkozó, a (1) bekezdésben 
megállapított kötelezettségtől. Amennyiben 
az ügyleteket az [ ] (EMIR) rendelet [7].
cikkével összhangban egy kereskedési 
adattárnak jelentették és a jelentések 
tartalmazzák az (1) és a (3) bekezdés 
szerint megkövetelt adatokat, úgy a 
befektetési vállalkozás számára az (1) 
bekezdésben rögzített kötelezettség 
teljesítettnek tekintendő.

(ARM), vagy az a szabályozott piac, MTF 
vagy OTF, amelynek rendszerein keresztül 
az ügylet megtörtént. A vételi és eladási 
ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére 
szolgáló rendszereket – ideértve az [ ] 
(EMIR) rendelet VI. címével összhangban 
bejegyzett vagy elismert kereskedési 
adattárakat –, az illetékes hatóság 
jóváhagyott jelentési mechanizmusként 
(ARM) fogadhatja el. Amennyiben az 
ügyleteket szabályozott piac, MTF, OTF, 
vagy ARM jelenti az illetékes hatóságnak, 
úgy el lehet tekinteni a befektetési 
vállalkozásra vonatkozó, a (1) bekezdésben 
megállapított kötelezettségtől. Amennyiben 
az ügyleteket az [ ] (EMIR) rendelet 
jóváhagyott jelentési mechanizmusként 
(ARM) elfogadott [6]. cikkével 
összhangban egy kereskedési adattárnak 
jelentették és a jelentések tartalmazzák az 
(1) és a (3) bekezdés szerint megkövetelt 
adatokat, úgy a befektetési vállalkozás 
számára az (1) bekezdésben rögzített 
kötelezettség teljesítettnek tekintendő.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni a kettős jelentéstételt, ezért a kereskedési adattárak ARM-ként történő 
jóváhagyásának lehetősége pozitív.

Módosítás 501
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A bejelentéseket az illetékes 
hatóságnak vagy maga a befektetési 
vállalkozás teszi meg, vagy a nevében 
eljáró jóváhagyott jelentési mechanizmus 
(ARM), vagy az a szabályozott piac, MTF 
vagy OTF, amelynek rendszerein keresztül 

(6) A bejelentéseket az illetékes 
hatóságnak vagy maga a befektetési 
vállalkozás teszi meg, vagy a nevében 
eljáró jóváhagyott jelentési mechanizmus 
(ARM), vagy az a szabályozott piac vagy
MTF, amelynek rendszerein keresztül az 
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az ügylet megtörtént. A vételi és eladási 
ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére 
szolgáló rendszereket – ideértve az [ ] 
(EMIR) rendelet VI. címével összhangban 
bejegyzett vagy elismert kereskedési 
adattárakat –, az illetékes hatóság 
jóváhagyott jelentési mechanizmusként 
(ARM) fogadhatja el. Amennyiben az 
ügyleteket szabályozott piac, MTF, OTF, 
vagy ARM jelenti az illetékes hatóságnak, 
úgy el lehet tekinteni a befektetési 
vállalkozásra vonatkozó, a (1) bekezdésben 
megállapított kötelezettségtől. Amennyiben 
az ügyleteket az [ ] (EMIR) rendelet [7]. 
cikkével összhangban egy kereskedési 
adattárnak jelentették és a jelentések 
tartalmazzák az (1) és a (3) bekezdés 
szerint megkövetelt adatokat, úgy a 
befektetési vállalkozás számára az (1) 
bekezdésben rögzített kötelezettség 
teljesítettnek tekintendő.

ügylet megtörtént. A vételi és eladási 
ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére 
szolgáló rendszereket – ideértve az [ ] 
(EMIR) rendelet VI. címével összhangban 
bejegyzett vagy elismert kereskedési 
adattárakat –, az illetékes hatóság 
jóváhagyott jelentési mechanizmusként 
(ARM) fogadhatja el. Amennyiben az 
ügyleteket szabályozott piac, MTF vagy 
ARM jelenti az illetékes hatóságnak, úgy el 
lehet tekinteni a befektetési vállalkozásra 
vonatkozó, a (1) bekezdésben megállapított 
kötelezettségtől. Amennyiben az 
ügyleteket az [ ] (EMIR) rendelet [7]. 
cikkével összhangban egy kereskedési 
adattárnak jelentették és a jelentések 
tartalmazzák az (1) és a (3) bekezdés 
szerint megkövetelt adatokat, úgy a 
befektetési vállalkozás számára az (1) 
bekezdésben rögzített kötelezettség 
teljesítettnek tekintendő.

Or. en

Módosítás 502
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A bejelentéseket az illetékes 
hatóságnak vagy maga a befektetési 
vállalkozás teszi meg, vagy a nevében 
eljáró jóváhagyott jelentési mechanizmus 
(ARM), vagy az a szabályozott piac, MTF 
vagy OTF, amelynek rendszerein keresztül 
az ügylet megtörtént. A vételi és eladási 
ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére 
szolgáló rendszereket – ideértve az [ ] 
(EMIR) rendelet VI. címével összhangban 
bejegyzett vagy elismert kereskedési 
adattárakat –, az illetékes hatóság 
jóváhagyott jelentési mechanizmusként 
(ARM) fogadhatja el. Amennyiben az 

(6) A bejelentéseket az illetékes 
hatóságnak vagy maga a befektetési 
vállalkozás teszi meg, vagy a nevében 
eljáró jóváhagyott jelentési mechanizmus 
(ARM), vagy az a szabályozott piac, MTF 
vagy OTF, amelynek rendszerein keresztül 
az ügylet megtörtént. A vételi és eladási 
ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére 
szolgáló rendszereket – ideértve az [ ] 
(EMIR) rendelet VI. címével összhangban 
bejegyzett vagy elismert kereskedési 
adattárakat –, az illetékes hatóság 
jóváhagyott jelentési mechanizmusként 
(ARM) fogadhatja el. Amennyiben az 
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ügyleteket szabályozott piac, MTF, OTF, 
vagy ARM jelenti az illetékes hatóságnak, 
úgy el lehet tekinteni a befektetési 
vállalkozásra vonatkozó, a (1) bekezdésben 
megállapított kötelezettségtől. Amennyiben 
az ügyleteket az [ ] (EMIR) rendelet [7].
cikkével összhangban egy kereskedési 
adattárnak jelentették és a jelentések 
tartalmazzák az (1) és a (3) bekezdés 
szerint megkövetelt adatokat, úgy a 
befektetési vállalkozás számára az (1) 
bekezdésben rögzített kötelezettség 
teljesítettnek tekintendő.

ügyleteket szabályozott piac, MTF, OTF, 
vagy ARM jelenti az illetékes hatóságnak, 
úgy el lehet tekinteni a befektetési 
vállalkozásra vonatkozó, a (1) bekezdésben 
megállapított kötelezettségtől. Amennyiben 
az ügyleteket az [ ] (EMIR) rendelet [9].
cikkével összhangban egy kereskedési 
adattárnak jelentették és a jelentések 
tartalmazzák az (1) és a (3) bekezdés 
szerint megkövetelt adatokat, úgy a 
befektetési vállalkozás számára az (1) 
bekezdésben rögzített kötelezettség 
teljesítettnek tekintendő.

Or. en

Módosítás 503
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A bejelentéseket az illetékes 
hatóságnak vagy maga a befektetési 
vállalkozás teszi meg, vagy a nevében 
eljáró jóváhagyott jelentési mechanizmus 
(ARM), vagy az a szabályozott piac, MTF 
vagy OTF, amelynek rendszerein keresztül 
az ügylet megtörtént. A vételi és eladási 
ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére 
szolgáló rendszereket – ideértve az [ ] 
(EMIR) rendelet VI. címével összhangban 
bejegyzett vagy elismert kereskedési 
adattárakat –, az illetékes hatóság 
jóváhagyott jelentési mechanizmusként 
(ARM) fogadhatja el. Amennyiben az 
ügyleteket szabályozott piac, MTF, OTF, 
vagy ARM jelenti az illetékes hatóságnak, 
úgy el lehet tekinteni a befektetési 
vállalkozásra vonatkozó, a (1) bekezdésben 
megállapított kötelezettségtől. Amennyiben 
az ügyleteket az [ ] (EMIR) rendelet [7]. 
cikkével összhangban egy kereskedési 

(6) A bejelentéseket az illetékes 
hatóságnak vagy maga a befektetési 
vállalkozás teszi meg, vagy a nevében 
eljáró jóváhagyott jelentési mechanizmus 
(ARM), vagy az a szabályozott piac, MTF 
vagy OTF, amelynek rendszerein keresztül 
az ügylet megtörtént. A vételi és eladási 
ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére 
szolgáló rendszereket – ideértve az [ ] 
(EMIR) rendelet VI. címével összhangban 
bejegyzett vagy elismert kereskedési 
adattárakat –, az illetékes hatóság 
jóváhagyott jelentési mechanizmusként 
(ARM) fogadhatja el. Amennyiben az 
ügyleteket szabályozott piac, MTF, OTF, 
vagy ARM jelenti az illetékes hatóságnak, 
úgy el lehet tekinteni a befektetési 
vállalkozásra vonatkozó, a (1) bekezdésben 
megállapított kötelezettségtől. Amennyiben 
az ügyleteket az [ ] (EMIR) rendelet [7]. 
cikkével összhangban egy kereskedési 
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adattárnak jelentették és a jelentések 
tartalmazzák az (1) és a (3) bekezdés 
szerint megkövetelt adatokat, úgy a 
befektetési vállalkozás számára az (1) 
bekezdésben rögzített kötelezettség 
teljesítettnek tekintendő.

adattárnak jelentették és a jelentések 
tartalmazzák az (1) és a (3) bekezdés 
szerint megkövetelt adatokat, beleértve a 
jelentések formájára és tartalmára 
vonatkozó szabályozástechnikai 
standardokat, és az (1) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül 
rendszeresen továbbítják azokat az érintett 
illetékes hatósághoz, úgy a befektetési 
vállalkozás számára az (1) bekezdésben 
rögzített kötelezettség teljesítettnek 
tekintendő.

Or. en

Módosítás 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok az e cikk szerint 
kapott valamennyi információt az EÉPH 
által az ügyletek uniós szinten történő 
bejelentésére kijelölt egységes rendszerbe 
továbbítják. Az egységes rendszer lehetővé 
teszi, hogy az érintett illetékes hatóságok 
minden, e cikk szerint jelentett 
információhoz hozzáférjenek.

Or. en

Indokolás

Az ügyletek bejelentésével kapcsolatos információknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, 
egyetlen egységes, európai szintű rendszernek kell azokat tartalmaznia, amelyet az EÉPH 
jelöl ki a lehető legrövidebb időn belül ahelyett, hogy csupán egy két évvel a MAR-tervezet 
hatálybalépését követően életbe lépő felülvizsgálati záradék esetleges eredményeképpen 
válnának elérhetővé. Ezenkívül, az EÉPH-nak szabályozástechnikai standardtervezeteket kell 
kidolgoznia azon mechanizmus meghatározására, amely hatékony információcserét biztosít e 
rendszer és az illetékes hatóságok között (EKB-javaslat).
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Módosítás 505
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) és (3) bekezdésnek megfelelően 
közzéteendő információk adatstandardjait 
és -formátumait, ideértve a pénzügyi 
tranzakciók bejelentésének módszereit és 
megállapodásait, valamint az ilyen 
jelentések formáját és tartalmát;

a) az (1) és (3) bekezdésnek megfelelően 
jelentendő információk adatstandardjait és 
-formátumait, ideértve a pénzügyi 
tranzakciók bejelentésének módszereit és 
megállapodásait, valamint az ilyen 
jelentések formáját és tartalmát;

Or. en

Indokolás

Az (1) és (3) bekezdés szerint az ügyletekről jelentést kell tenni, nem pedig közzé kell tenni 
azokat.

Módosítás 506
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a referenciákat a vásárolt vagy eladott 
eszközökre, a végrehajtás mennyiségére, 
dátumára és idejére, az ügyleti árakra, az 
ügyfél-azonosítási információkra és 
adatokra, azoknak az ügyfeleknek a 
megjelölésére, amelyek nevében a 
befektetési vállalkozás az adott ügyletet 
végrehajtotta, a befektetési vállalkozáson 
belül a befektetési döntésért és az ügylet 
végrehajtásáért felelős személyeknek és a 
használt számítógépes algoritmusoknak a 
megjelölésére, az érintett befektetési 
vállalkozások azonosításának módjára, 
valamint az ügylet végrehajtásának 
módszerére és azokra az adatmezőkre, 

c) a referenciákat a vásárolt vagy eladott 
eszközökre, a végrehajtás mennyiségére, 
dátumára és idejére, az ügyleti árakra, az 
ügyfél-azonosítási információkra és 
adatokra, azoknak az ügyfeleknek a 
megjelölésére, amelyek nevében a 
befektetési vállalkozás az adott ügyletet 
végrehajtotta, az érintett befektetési 
vállalkozások azonosításának módjára, 
valamint az ügylet végrehajtásának 
módszerére és azokra az adatmezőkre, 
amelyek a (3) bekezdésnek megfelelően az 
ügyletjelentések feldolgozásához és 
elemzéséhez szükségesek.
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amelyek a (3) bekezdésnek megfelelően az 
ügyletjelentések feldolgozásához és 
elemzéséhez szükségesek.

Or. en

Indokolás

Míg a fenti részletes nyilvántartások túlterhelnék a szabályozókat, maguknak a befektetési 
vállalkozásoknak megfelelő formátumban meg kellene őrizniük ezeket az információkat, hogy 
visszaéléssel kapcsolatos vizsgálat esetén azonosíthassák a konkrét ügyletet megkötött 
személyt vagy algoritmust.

Módosítás 507
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a referenciákat a vásárolt vagy eladott 
eszközökre, a végrehajtás mennyiségére, 
dátumára és idejére, az ügyleti árakra, az 
ügyfél-azonosítási információkra és 
adatokra, azoknak az ügyfeleknek a 
megjelölésére, amelyek nevében a 
befektetési vállalkozás az adott ügyletet 
végrehajtotta, a befektetési vállalkozáson 
belül a befektetési döntésért és az ügylet 
végrehajtásáért felelős személyeknek és a 
használt számítógépes algoritmusoknak a 
megjelölésére, az érintett befektetési 
vállalkozások azonosításának módjára, 
valamint az ügylet végrehajtásának 
módszerére és azokra az adatmezőkre, 
amelyek a (3) bekezdésnek megfelelően az 
ügyletjelentések feldolgozásához és 
elemzéséhez szükségesek.

c) a referenciákat a vásárolt vagy eladott 
eszközökre, a végrehajtás mennyiségére, 
dátumára és idejére, az ügyleti árakra, az 
ügyfél-azonosítási információkra és 
adatokra, azoknak az ügyfeleknek a 
megjelölésére, amelyek nevében a 
befektetési vállalkozás az adott ügyletet 
végrehajtotta, a befektetési döntésért és az 
ügylet végrehajtásáért felelős 
algoritmusoknak és ezen algoritmusok 
megrendelőjének a megjelölésére, az 
érintett befektetési vállalkozások 
azonosításának módjára, valamint az ügylet 
végrehajtásának módszerére és azokra az 
adatmezőkre, amelyek a (3) bekezdésnek 
megfelelően az ügyletjelentések 
feldolgozásához és elemzéséhez 
szükségesek.

Or. en

Indokolás

A szabályozók érdekeltek abban, hogy azonosítsák azt a természetes vagy jogi személyt, 
aki/amely a kereskedési döntést hozta. Figyelemmel arra, hogy az ügyfelek határozhatják meg 
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a befektetési vállalkozás által céljaik elérése érdekében alkalmazandó algoritmusokat, vagy a 
befektetési vállalkozásra bízhatják, hogy meghatározza, a legmegfelelőbb végrehajtáshoz 
melyik algoritmust használja; a szabályozó számára azon személy meghatározása hasznos, 
aki/amely az algoritmust működtette.

Módosítás 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a (7) bekezdésben említett egységes 
rendszer feldolgozását, valamint az e 
rendszer és az illetékes hatóságok közötti 
információcserére vonatkozó eljárásokat;

Or. en

Indokolás

Az ügyletek bejelentésével kapcsolatos információknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, 
egyetlen egységes, európai szintű rendszernek kell azokat tartalmaznia, amelyet az EÉPH 
jelöl ki a lehető legrövidebb időn belül ahelyett, hogy csupán egy két évvel a MAR-tervezet 
hatálybalépését követően életbe lépő felülvizsgálati záradék esetleges eredményeképpen 
válnának elérhetővé. Ezenkívül, az EÉPH-nak szabályozástechnikai standardtervezeteket kell 
kidolgoznia azon mechanizmus meghatározására, amely hatékony információcserét biztosít e 
rendszer és az illetékes hatóságok között (EKB-javaslat).

Módosítás 509
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a jóhiszemű, árualapú fedezeti 
tevékenységeket meghatározó 
kritériumokat, és a befektetési 
vállalkozások számára előírt, arra 
vonatkozó bizonyítékokat, hogy az ügylet 
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megfelel a meghatározott kritériumoknak;

Or. en

Módosítás 510
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a nemzeti azonosítók kidolgozásának, 
kiosztásának és fenntartásának tagállami 
feltételeit, és azokat a feltételeket, 
amelyekkel a befektetési vállalkozások – a 
(3)–(5) bekezdés alapján – az (1) bekezdés 
szerint általuk kötelezően elkészítendő 
ügyletjelentésekben az ügyfelek 
megjelölésére felhasználhatják ezeket a 
nemzeti azonosítókat;

Or. en

Módosítás 511
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a tagállamok által annak biztosítására 
életbe léptetendő intézkedéseket, hogy 
bármely tagállam tényleges hozzáféréssel 
rendelkezzen a befektetési vállalkozások 
ügyfeleinek azonosító adataihoz (nevéhez) 
egy olyan rendszeren keresztül, amely a 
nemzeti ügyfélazonosító kódokat anélkül 
dekódolja, hogy eseti kérelmet kellene 
benyújtani az érintett befektetési 
vállalkozáshoz;
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Or. en

Módosítás 512
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket […]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket […]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz. A standardtervezetek 
figyelembe veszik, hogy a  .../.../EU 
[EMIR] rendelet 9. cikke szerint 
kidolgozott kötelezettségekkel és 
szabályozástechnikai standardokkal való 
konzisztens megközelítésre van szükség.

Or. en

Indokolás

A költségek és a rendszerkockázat monitorozása miatt kritikus fontosságú a felügyelők felé 
fennálló jelentéstételi kötelezettségek összehangolása a MiFID-ben és az EMIR-ben.

Módosítás 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Két évvel ennek a rendeletnek a 
hatálybalépése után az EÉPH jelentést tesz 
a Bizottságnak ennek a cikknek 
működéséről, ideértve, hogy a kapott és az 
illetékes hatóságok között kicserélt 
ügyletjelentések tartalma és formátuma 
lehetővé teszi-e a befektetési vállalkozások 
tevékenységeinek a 21. cikk szerinti 
figyelemmel kísérését. A Bizottság 
lépéseket tehet, hogy esetleges 

(9) Két évvel ennek a rendeletnek a 
hatálybalépése után az EÉPH jelentést tesz 
a Bizottságnak ennek a cikknek 
működéséről, ideértve, hogy a kapott és a 
(7) bekezdésben említett egységes rendszer 
és az illetékes hatóságok között kicserélt 
ügyletjelentések tartalma és formátuma 
lehetővé teszi-e a befektetési vállalkozások 
tevékenységeinek a 21. cikk szerinti 
figyelemmel kísérését. A Bizottság 
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változtatásokat javasoljon, beleértve annak 
előírását, hogy az ügyleteket az illetékes 
hatóságok helyett egy, az EÉPH által 
kijelölt rendszernek kell továbbítani, amely 
lehetővé teszi az illetékes hatóságok 
számára, hogy az e cikk alapján jelentett 
összes információhoz hozzáférjenek.

lépéseket tehet, hogy esetleges 
változtatásokat javasoljon, beleértve annak 
előírását, hogy az ügyleteket az illetékes 
hatóságok helyett kizárólag a (7) 
bekezdésben említett egységes rendszernek 
kell továbbítani.

Or. en

Indokolás

Az ügyletek bejelentésével kapcsolatos információknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, 
egyetlen egységes, európai szintű rendszernek kell azokat tartalmaznia, amelyet az EÉPH 
jelöl ki a lehető legrövidebb időn belül ahelyett, hogy csupán egy két évvel a MAR-tervezet 
hatálybalépését követően életbe lépő felülvizsgálati záradék esetleges eredményeképpen 
válnának elérhetővé. Ezenkívül, az EÉPH-nak szabályozástechnikai standardtervezeteket kell 
kidolgoznia azon mechanizmus meghatározására, amely hatékony információcserét biztosít e 
rendszer és az illetékes hatóságok között (EKB-javaslat).

Módosítás 514
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Két évvel ennek a rendeletnek a 
hatálybalépése után az EÉPH jelentést tesz 
a Bizottságnak ennek a cikknek 
működéséről, ideértve, hogy a kapott és az 
illetékes hatóságok között kicserélt 
ügyletjelentések tartalma és formátuma 
lehetővé teszi-e a befektetési vállalkozások 
tevékenységeinek a 21. cikk szerinti 
figyelemmel kísérését. A Bizottság 
lépéseket tehet, hogy esetleges 
változtatásokat javasoljon, beleértve annak 
előírását, hogy az ügyleteket az illetékes 
hatóságok helyett egy, az EÉPH által 
kijelölt rendszernek kell továbbítani, amely 
lehetővé teszi az illetékes hatóságok 
számára, hogy az e cikk alapján jelentett 
összes információhoz hozzáférjenek.

(9) Két évvel ennek a rendeletnek a 
hatálybalépése után az EÉPH jelentést tesz 
a Bizottságnak ennek a cikknek 
működéséről, ideértve az [EMIR] rendelet 
szerinti, vonatkozó jelentéstételi 
kötelezettségekkel való kölcsönhatását és 
azt, hogy a kapott és az illetékes hatóságok 
között kicserélt ügyletjelentések tartalma 
és formátuma lehetővé teszi-e a befektetési 
vállalkozások tevékenységeinek e rendelet
21. cikke szerinti figyelemmel kísérését. A 
Bizottság lépéseket tehet, hogy esetleges 
változtatásokat javasoljon, beleértve annak 
előírását, hogy az ügyleteket ne az illetékes 
hatóságoknak, hanem egy, az EÉPH által 
kijelölt rendszernek kell továbbítani, amely 
lehetővé tenné az illetékes hatóságok 
számára, hogy az e cikk alapján jelentett 
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összes információhoz hozzáférjenek.

Or. en

Módosítás 515
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Két évvel ennek a rendeletnek a 
hatálybalépése után az EÉPH jelentést tesz 
a Bizottságnak ennek a cikknek 
működéséről, ideértve, hogy a kapott és az 
illetékes hatóságok között kicserélt 
ügyletjelentések tartalma és formátuma 
lehetővé teszi-e a befektetési vállalkozások 
tevékenységeinek a 21. cikk szerinti 
figyelemmel kísérését. A Bizottság 
lépéseket tehet, hogy esetleges 
változtatásokat javasoljon, beleértve annak 
előírását, hogy az ügyleteket az illetékes 
hatóságok helyett egy, az EÉPH által 
kijelölt rendszernek kell továbbítani, amely 
lehetővé teszi az illetékes hatóságok 
számára, hogy az e cikk alapján jelentett 
összes információhoz hozzáférjenek.

(9) Két évvel ennek a rendeletnek a 
hatálybalépése után az EÉPH jelentést tesz 
a Bizottságnak ennek a cikknek 
működéséről, ideértve az …/…/EU 
[EMIR] rendelet szerinti, vonatkozó 
jelentéstételi kötelezettségekkel való 
kölcsönhatását és azt, hogy a kapott és az 
illetékes hatóságok között kicserélt 
ügyletjelentések tartalma és formátuma 
lehetővé teszi-e a befektetési vállalkozások 
tevékenységeinek a 21. cikk szerinti 
figyelemmel kísérését. A Bizottság 
lépéseket tehet, hogy esetleges 
változtatásokat javasoljon, beleértve annak 
előírását, hogy az ügyleteket az illetékes 
hatóságok helyett egy, az EÉPH által 
kijelölt rendszernek kell továbbítani, amely 
lehetővé teszi az illetékes hatóságok 
számára, hogy az e cikk alapján jelentett 
összes információhoz hozzáférjenek.

Or. en

Indokolás

A költségek és a rendszerkockázat monitorozása miatt kritikus fontosságú a felügyelők felé 
fennálló jelentéstételi kötelezettségek összehangolása a MiFID-ben és az EMIR-ben.

Módosítás 516
Sharon Bowles
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanazon információ kettős 
bejelentésének elkerülése érdekében a 
kereskedési adattáraknak benyújtott, az 
[EMIR] rendelettel összhangban iktatott 
vagy nyugtázott, a vonatkozó eszközökről 
szóló, minden előírt információt 
tartalmazó jelentésekről nem szükséges 
beszámolni az illetékes hatóságoknak, de 
a kereskedési adattáraknak meg kell 
ezeket küldeniük nekik. Az [EMIR] 
rendeletet ennek megfelelően módosítani 
kell.

Or. en

Indokolás

Átvéve a MiFID (29) preambulumbekezdéséből. Ez fontos pont, ezért meg kell ismételni egy 
cikkben.

Módosítás 517
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk
További jelentéstételi követelmények

Az intézmények jelentést készítenek –
legalább összesítve – a visszavásárlási 
ügyletek, az értékpapírhitelezés és 
mindenfajta terhelési vagy 
visszakövetelési megállapodás szintjéről. 
A visszavásárlási ügyleteket 
kölcsönzésként, nem pedig eladásként és 
visszavásárlásként kell rögzíteni. Ezeket 
az információkat be kell jelenteni egy 
kereskedési adattárnál vagy egy központi 
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értékpapír-letétkezelőnél annak 
érdekében, hogy többek között az EBH, az 
EÉPH, az érintett illetékes hatóságok, az 
ERKT és az érintett központi bankok, 
valamint az ESCB hozzá tudjon azokhoz 
férni. A felszámolási eljárásban a be nem 
jelentett visszakövetelési 
megállapodásoknak nincs joghatása.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi válság megmutatta az értékpapírhitelezés és a visszavásárlási ügyletek körüli 
tulajdonlással és kötelezettségekkel kapcsolatos bizonytalanságot. Az is elismert tény, hogy 
mindez hozzájárult a rendszerkockázathoz és a befektetők veszteségeihez. Ez egybeesik a 
tőkekövetelményekről szóló irányelvben (CRD IV) található javaslatokkal.

Módosítás 518
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk
Ügyletek végrehajtására irányuló 

kötelezettség a szabályozott piacokon vagy 
MTF-eken

(1) A befektetési vállalkozás minden 
ügyletét szabályozott piacon vagy MTF-en 
hajtja végre, kivéve, ha az ügylet az összes 
alábbi kritériumnak megfelel:
a) ad hoc jellegű,
b) rendszertelen jellegű,
c) nagybani szerződő felek között 
bonyolódik,
d) olyan üzleti viszony részét képezi, 
amelyet önmagában a szokásos piaci 
nagyságrendet meghaladó ügyletek 
jellemeznek, és az érintett vállalkozás 
ügymenetében az ügyleteket az általában 
használt rendszereken kívül, rendszeres 
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internalizálóként hajtja végre.

Or. en

Módosítás 519
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk
Adatszolgáltatási kötelezettség az 

eszközökre vonatkozó referenciaadatok 
tekintetében

(1) A szabályozott piacra bevezetett vagy 
multilaterális kereskedési rendszeren 
[vagy szervezett kereskedési rendszeren] 
kereskedett eszközök tekintetében ezek a 
kereskedési helyszínek a 21. cikk szerinti 
ügyletjelentés céljából módszeresen 
megküldik az EÉPH-nak és az illetékes 
hatóságoknak az eszközök azonosító 
referenciaadatait. Az egy adott eszközre 
vonatkozó fenti referenciaadatokat az 
érintett eszközzel való kereskedés 
megkezdése előtt megküldik az EÉPH-nak 
és az illetékes hatóságoknak. Más 
eszközök tekintetében az EÉPH és az 
illetékes hatóságok biztosítják, hogy a 
kereskedelmi szövetségek és más hasonló 
szervezetek, amelyek az eszközökre 
vonatkozó referenciaadatokat gyűjtenek 
és terjesztenek, megküldjék a részükre az
érintett referenciaadatokat.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített 
kötelezettség csak a 23. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott pénzügyi 
eszközökre vonatkozik. Ennélfogva 
semmiféle más eszközre nem 
alkalmazandó.
(3) Az eszközök (1) bekezdésben említett 
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referenciaadatait – az adatok 
pontosságának biztosítása érdekében –
szükség szerint frissítik.
(4) Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok a 21. cikk szerinti nyomon 
követhessék a befektetési vállalkozások 
tevékenységét, biztosítva, hogy azok 
tisztességesen, méltányosan és 
szakszerűen, továbbá olyan módon járnak 
el, hogy előmozdítsák a piaci integritást, 
az EÉPH és az illetékes hatóságok 
megállapítják a következők biztosításához 
szükséges intézkedéseket:
a) az EÉPH és az illetékes hatóságok 
ténylegesen megkapják az eszközök 
referenciaadatait az (1) bekezdés szerint;
b) az így megkapott adatok minősége 
megfelelő a 21. cikk szerinti 
ügyletjelentési kötelezettség céljára;
c) az eszközök (1) bekezdés szerint 
megkapott referenciaadatainak az érintett 
illetékes hatóságok közötti cseréje 
ténylegesen megtörténik.
(5) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák:
a) az eszközök referenciaadataira 
vonatkozó adatstandardokat és 
adatformátumokat az (1) bekezdéssel 
összhangban, többek között az adatok 
EÉPH-nak és az illetékes hatóságoknak 
történő átadására és frissítésére vonatkozó 
módszereket és megállapodásokat, 
valamint a szóban forgó adatok 
formátumát és tartalmát;
b) az EÉPH és az illetékes hatóságok által 
a (4) bekezdés szerint kötendő 
megállapodásokkal kapcsolatban 
szükséges intézkedéseket és feltételeket.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
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1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.”

Or. en

Módosítás 520
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken való kereskedés kötelezettsége

A szabályozott piacokon vagy MTF-eken 
való kereskedés kötelezettsége

Or. en

Módosítás 521
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken való kereskedés kötelezettsége

A szabályozott piacokon vagy MTF-eken 
való kereskedés kötelezettsége

Or. en

Módosítás 522
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozott piacokon, MTF-eken vagy 
OTF-eken való kereskedés kötelezettsége

A szabályozott piacokon vagy MTF-eken 
való kereskedés kötelezettsége
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(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Módosítás 523
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2. cikk 6. pontja szerinti pénzügyi 
szerződő felek és az [ ] (EMIR) rendelet 
[5.1b)] cikkében jelzett feltételeket teljesítő 
nem pénzügyi szerződő felek – azon 
származtatott termékek tekintetében, 
amelyek a származtatott termékek olyan 
kategóriájához tartoznak, amelyet a 26. 
cikkben ismertetett eljárásnak megfelelően 
kereskedési kötelezettség hatálya alá 
tartozónak nyilvánítottak, és amelyek 
szerepelnek a 27. cikkben említett 
jegyzékben – más, a 2. cikk 6. pontja 
szerinti pénzügyi szerződő felekkel, vagy 
az [ ] (EMIR) rendelet [5(1b) cikkében 
jelzett feltételeket teljesítő nem pénzügyi 
szerződő felekkel, az [ ] (EMIR) rendelet 
[2a]. cikke értelmében nem csoporton 
belüli ügyleteknek minősülő ügyleteket 
csak a következő piacokon köthetik meg:

(1) A 2. cikk 6. pontja szerinti pénzügyi 
szerződő felek és az [ ] (EMIR) rendelet 
[5.1b)] cikkében jelzett feltételeket teljesítő 
nem pénzügyi szerződő felek – azon 
származtatott termékek tekintetében, 
amelyek a származtatott termékek olyan 
kategóriájához tartoznak, amelyet a 26. 
cikkben ismertetett eljárásnak megfelelően 
kereskedési kötelezettség hatálya alá 
tartozónak nyilvánítottak, és amelyek 
szerepelnek a 27. cikkben említett 
jegyzékben – más, a 2. cikk 6. pontja 
szerinti pénzügyi szerződő felekkel, vagy 
az [ ] (EMIR) rendelet [5(1b) cikkében 
jelzett feltételeket teljesítő nem pénzügyi 
szerződő felekkel, az [ ] (EMIR) rendelet 
[2a]. cikke értelmében nem csoporton 
belüli ügyleteknek minősülő, illetve az [ ] 
(EMIR) rendelet 71. cikke szerinti,
nyugdíjrendszerrel megkötött ügyletnek 
nem minősülő ügyleteket csak a következő 
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piacokon köthetik meg:

Or. en

Indokolás

Az EMIR-ben a nyugdíjalapoknak biztosított átmeneti mentességnek a MiFID-ben is meg kell 
jelennie.

Módosítás 524
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2. cikk 6. pontja szerinti pénzügyi 
szerződő felek és az [ ] (EMIR) rendelet 
[5.1b)] cikkében jelzett feltételeket teljesítő 
nem pénzügyi szerződő felek – azon 
származtatott termékek tekintetében, 
amelyek a származtatott termékek olyan 
kategóriájához tartoznak, amelyet a 26. 
cikkben ismertetett eljárásnak megfelelően 
kereskedési kötelezettség hatálya alá 
tartozónak nyilvánítottak, és amelyek 
szerepelnek a 27. cikkben említett 
jegyzékben – más, a 2. cikk 6. pontja 
szerinti pénzügyi szerződő felekkel, vagy 
az [ ] (EMIR) rendelet [5(1b) cikkében 
jelzett feltételeket teljesítő nem pénzügyi 
szerződő felekkel, az [ ] (EMIR) rendelet 
[2a]. cikke értelmében nem csoporton 
belüli ügyleteknek minősülő ügyleteket 
csak a következő piacokon köthetik meg:

(1) A 2. cikk 6. pontja szerinti pénzügyi 
szerződő felek és az [ ] (EMIR) rendelet 
[5.1b)] cikkében jelzett feltételeket teljesítő 
nem pénzügyi szerződő felek – azon 
származtatott termékek tekintetében, 
amelyek a származtatott termékek olyan 
kategóriájához tartoznak, amelyet a 26.
cikkben ismertetett eljárásnak megfelelően 
kereskedési kötelezettség hatálya alá 
tartozónak nyilvánítottak, és amelyek 
szerepelnek a 27. cikkben említett 
jegyzékben – más, a 2. cikk 6. pontja 
szerinti pénzügyi szerződő felekkel, vagy 
az [ ] (EMIR) rendelet [5(1b) cikkében 
jelzett feltételeket teljesítő nem pénzügyi 
szerződő felekkel, az [ ] (EMIR) rendelet 
[2a]. cikke értelmében nem csoporton 
belüli ügyleteknek minősülő, illetve az [ ] 
(EMIR) rendelet 71. cikke szerinti,
nyugdíjrendszerrel megkötött ügyletnek 
nem minősülő ügyleteket csak a következő 
piacokon köthetik meg:

Or. en

Indokolás

Az EMIR-ben a nyugdíjalapoknak biztosított mentességet a MiFID-be is be kell építeni.
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Módosítás 525
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2. cikk 6. pontja szerinti pénzügyi 
szerződő felek és az [ ] (EMIR) rendelet 
[5.1b)] cikkében jelzett feltételeket teljesítő 
nem pénzügyi szerződő felek – azon 
származtatott termékek tekintetében, 
amelyek a származtatott termékek olyan 
kategóriájához tartoznak, amelyet a 26. 
cikkben ismertetett eljárásnak megfelelően 
kereskedési kötelezettség hatálya alá 
tartozónak nyilvánítottak, és amelyek 
szerepelnek a 27. cikkben említett 
jegyzékben – más, a 2. cikk 6. pontja 
szerinti pénzügyi szerződő felekkel, vagy 
az [ ] (EMIR) rendelet [5(1b) cikkében 
jelzett feltételeket teljesítő nem pénzügyi 
szerződő felekkel, az [ ] (EMIR) rendelet 
[2a]. cikke értelmében nem csoporton 
belüli ügyleteknek minősülő ügyleteket 
csak a következő piacokon köthetik meg:

(1) A 2. cikk 6. pontja szerinti pénzügyi 
szerződő felek és az [ ] (EMIR) rendelet 
[10.1b)] cikkében jelzett feltételeket 
teljesítő nem pénzügyi szerződő felek –
azon származtatott termékek tekintetében, 
amelyek a származtatott termékek olyan 
kategóriájához tartoznak, amelyet a 26. 
cikkben ismertetett eljárásnak megfelelően 
kereskedési kötelezettség hatálya alá 
tartozónak nyilvánítottak, és amelyek 
szerepelnek a 27. cikkben említett 
jegyzékben – más, a 2. cikk 6. pontja 
szerinti pénzügyi szerződő felekkel, vagy 
az [ ] (EMIR) rendelet [10(1b)} cikkében 
jelzett feltételeket teljesítő nem pénzügyi 
szerződő felekkel, az [ ] (EMIR) rendelet 
[3]. cikke értelmében nem csoporton belüli 
ügyleteknek minősülő ügyleteket csak a 
következő piacokon köthetik meg:

Or. en

Módosítás 526
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2. cikk 6. pontja szerinti pénzügyi 
szerződő felek és az [ ] (EMIR) rendelet 
[5.1b)] cikkében jelzett feltételeket teljesítő 
nem pénzügyi szerződő felek – azon 
származtatott termékek tekintetében, 
amelyek a származtatott termékek olyan 

(1) A 2. cikk 6. pontja szerinti pénzügyi 
szerződő felek és az [ ] (EMIR) rendelet 
[5.1b)] cikkében jelzett feltételeket teljesítő 
nem pénzügyi szerződő felek – azon 
származtatott termékek tekintetében, 
amelyek a származtatott termékek olyan 
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kategóriájához tartoznak, amelyet a 26. 
cikkben ismertetett eljárásnak megfelelően 
kereskedési kötelezettség hatálya alá 
tartozónak nyilvánítottak, és amelyek 
szerepelnek a 27. cikkben említett 
jegyzékben – más, a 2. cikk 6. pontja 
szerinti pénzügyi szerződő felekkel, vagy 
az [ ] (EMIR) rendelet [5(1b) cikkében 
jelzett feltételeket teljesítő nem pénzügyi 
szerződő felekkel, az [ ] (EMIR) rendelet 
[2a]. cikke értelmében nem csoporton 
belüli ügyleteknek minősülő ügyleteket 
csak a következő piacokon köthetik meg:

kategóriájához tartoznak, amelyet a 26. 
cikkben ismertetett eljárásnak megfelelően 
kereskedési kötelezettség hatálya alá 
tartozónak nyilvánítottak, és amelyek 
szerepelnek a 27. cikkben említett 
jegyzékben – más, a 2. cikk 6. pontja 
szerinti pénzügyi szerződő felekkel, vagy 
az [ ] (EMIR) rendelet [5(1b) cikkében 
jelzett feltételeket teljesítő nem pénzügyi 
szerződő felekkel, az [ ] (EMIR) rendelet 
[2a]. cikke értelmében nem csoporton 
belüli ügyleteknek minősülő, illetve az [ ] 
(EMIR) rendelet [71]. cikke szerinti, az [ ] 
(EMIR) rendelet [68(1a)]. cikkében 
említett időtartamra nyugdíjrendszerrel 
megkötött ügyletnek nem minősülő
ügyleteket csak a következő piacokon 
köthetik meg:

Or. en

Indokolás

Ez a szöveg összehangolja a MiFID rendelkezéseit az európai piaci infrastruktúra-
rendeletben (2010/0250(COD)) található megállapodással.

Módosítás 527
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) OTF-ek; vagy törölve

Or. en

Módosítás 528
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) OTF-ek; vagy törölve

Or. en

Indokolás

Minden multilaterális helyszínre, ahol „alkalmas”tőzsdén kívüli származtatott termékekkel 
kereskednek, ugyanazon követelményeknek kell vonatkozniuk. E termékekkel nem szabad 
OTF-eken kereskedni, mert az OTF-ekre nem vonatkozik az ügyletek nem-diszkrecionális 
végrehajtása. Ez azt jelenti, hogy az OTF működtetője dönthet a kereskedés végrehajtásának 
feltételeiről. Ez veszélyes, mert a központi szerződő fél (CCP) az általa megadott információk 
alapján beárazza minden egyes kereskedés kockázatát. Ha a központi szerződő fél nem 
helyesen áraz be egy szerződést, a CCP-elszámolás által az EMIR-en keresztül nyújtott 
védelem értelmetlenné válna.

Módosítás 529
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) OTF-ek; vagy törölve
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.
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Módosítás 530
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) OTF-ek; vagy c) OTF-ek, ha a származtatott termékkel 
szabályozott piacon vagy MTF-en nem 
kereskednek; vagy

Or. en

Módosítás 531
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) OTF-ek; vagy c) OTF-ek az ügyfél általi hozzáférést 
korlátozó szabályok nélkül;

Or. en

Módosítás 532
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) rendszeres internalizálók

Or. en

Indokolás

Mivel néhány származtatott termék már eléggé likvid ahhoz, hogy az SI-hez hasonló 
rendszereken keresztül kereskedjenek vele, lenne értelme, ha a származtatott termékekre 
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vonatkozó kereskedési kötelezettség is teljesíthető lenne ilyen módon – annak érdekében, hogy 
növeljék a kötelező kereskedés hatálya alá tartozó származtatott termékek mennyiségét. Mivel 
az átláthatósági kötelezettségek azonosak lennének az MTF-ek és az RMS esetében, és 
központi elszámolásúak is lennének, úgy tűnik, nincs ok arra, hogy miért ne terjesszék ki a 
kereskedési kötelezettséget az SI-kre is.

Módosítás 533
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) rendszeres internalizálók

Or. en

Indokolás

A kereskedési kötelezettséget az SI-kre is ki kellene terjeszteni, mivel néhány származtatott 
termék már eléggé likvid ehhez. Ez jobb, mint a tőzsdén kívüli kereskedés.

Módosítás 534
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) harmadik országok kereskedési 
helyszínei, feltéve, hogy a Bizottság a (4) 
bekezdéssel összhangban határozatot 
hozott, és hogy a harmadik ország 
egyenértékű kölcsönös elismerést biztosít 
az [új MiFID] irányelv szerint 
engedélyezett kereskedési helyszínek 
számára, hogy a harmadik országban 
kereskedési kötelezettség hatálya alá 
tartozó származtatott termékeket nem 
kizárólagos alapon a piacra bevezessék 

d) harmadik országok kereskedési 
helyszínei, feltéve, hogy a Bizottság a (4) 
bekezdéssel összhangban határozatot 
hozott, és hogy a harmadik ország 
hatékony rendszert biztosít az [új MiFID] 
irányelv szerint engedélyezett kereskedési 
helyszínek egyenértékű elismeréséhez, 
hogy a harmadik országban kereskedési 
kötelezettség hatálya alá tartozó 
származtatott termékeket nem kizárólagos 
alapon a piacra bevezessék vagy azokkal 
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vagy azokkal kereskedjenek. kereskedjenek.

Or. en

Indokolás

A szöveget össze kell hangolni az EMIR-rel. Az EMIR ennek megfelelő rendelkezésében nincs 
kifejezett utalás a „kölcsönösségre”; lásd a 23. cikk (3) bekezdését („ténylegesen egyenértékű 
… elismerés), valamint a 3. cikk (2) bekezdését és a 23. cikk (2) bekezdését. Lásd még a 
MiFIR 28. cikkének (5) bekezdését („megfelelő tényleges elismerés”). A 24. cikk (1) bekezdés 
d) pontjának szövegét össze kell hangolni ezzel.

Módosítás 535
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) harmadik országok kereskedési 
helyszínei, feltéve, hogy a Bizottság a (4) 
bekezdéssel összhangban határozatot 
hozott, és hogy a harmadik ország 
egyenértékű kölcsönös elismerést biztosít 
az [új MiFID] irányelv szerint 
engedélyezett kereskedési helyszínek 
számára, hogy a harmadik országban 
kereskedési kötelezettség hatálya alá 
tartozó származtatott termékeket nem 
kizárólagos alapon a piacra bevezessék 
vagy azokkal kereskedjenek.

d) harmadik országok kereskedési 
helyszínei, feltéve, hogy a Bizottság a (4) 
bekezdéssel összhangban határozatot 
hozott, és hogy a harmadik ország 
ténylegesen egyenértékű kezelést biztosít 
az [új MiFID] irányelv szerint 
engedélyezett kereskedési helyszínek 
számára, hogy a harmadik országban 
kereskedési kötelezettség hatálya alá 
tartozó származtatott termékeket nem 
kizárólagos alapon a piacra bevezessék 
vagy azokkal kereskedjenek.

Or. en

Módosítás 536
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

1a. A 2. cikk 6. pontja szerinti pénzügyi 
szerződő felek és az [ ] (EMIR) rendelet 
[5.1b)] cikkében jelzett feltételeket nem 
teljesítő nem pénzügyi szerződő felek –
azon származtatott termékek tekintetében, 
amelyek az (1) bekezdésben említett 
kereskedési helyszíneken bevezetett 
termékek – más, a 2. cikk 6. pontja 
szerinti pénzügyi szerződő felekkel, vagy
az [ ] (EMIR) rendelet [5(1b) cikkében 
jelzett feltételeket teljesítő nem pénzügyi 
szerződő felekkel, az [ ] (EMIR) rendelet 
[2a]. cikke értelmében nem csoporton 
belüli ügyleteknek minősülő ügyleteket 
csak ezeken a kereskedési helyszíneken 
köthetik meg.
Az EÉPH rendszeresen ellenőrzi az azon 
származtatott termékekkel kapcsolatos 
tevékenységet, amelyek nem tartoznak a 
kereskedési kötelezettség hatálya alá, 
annak érdekében, hogy azonosítsa azokat 
az eseteket, amikor egy bizonyos 
szerződéskategória rendszerkockázatot 
jelenthet, és kiküszöbölje a szabályozási 
arbitrázst a kereskedési kötelezettség alá 
tartozó, illetve nem tartozó származtatott 
ügyletek között.

Or. en

Módosítás 537
Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A fenti kötelezettség nem 
alkalmazható, ha az ügyletet kötő 
pénzügyi szervezet, illetve két pénzügyi 
szervezet esetén bármelyikük a 7., illetve 
9. cikk szerinti kereskedés előtti, illetve 
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utáni átláthatósági kötelezettségeket 
önkéntes alapon teljesítő rendszeres 
internalizálónak minősül;

Or. en

Módosítás 538
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) bekezdésben ismertetett 
kötelezettséget nem kell 
energiatermékekkel folytatott 
nagykereskedelemre alkalmazni, amely a 
2011/1227/EK (REMIT) rendelet 
definíciója szerint az illetékes felügyeleti 
hatóság megfelelő felügyeletének hatálya 
alá tartozik.

Or. de

Indokolás

A MiFIR rendeletben a kereskedelmet érintő kötelezettségre vonatkozóan meghatározott 
intézkedés korlátozhatja az EMIR rendeletben elismert érvényességi területet. Az intézkedés 
továbbá nem veszi figyelembe a 2011/1227/EK rendelettel a nagykereskedelmi energiapiacok 
piaci integritására vonatkozóan bevezetett szabályokat.

Módosítás 539
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kereskedési kötelezettség hatálya alá 
tartozónak nyilvánított származtatott 
termékek az (1) bekezdésben említett 
bármelyik kereskedési helyszínen 

(3) A kereskedési kötelezettség hatálya alá 
tartozónak nyilvánított származtatott 
termékek az (1) bekezdésben említett 
bármelyik kereskedési helyszínen 



PE489.477v01-00 144/191 AM\901886HU.doc

HU

jogosultak a piacra való bevezetésre vagy a 
velük való kereskedésre, amennyiben ez 
megkülönböztetésmentes és nem 
kizárólagos alapon történik.

jogosultak a szabályozott piacra való 
bevezetésre vagy a velük való 
kereskedésre, amennyiben ez 
megkülönböztetésmentes és nem 
kizárólagos alapon történik.

Or. en

Módosítás 540
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az EÉPH eszközkategóriánként 
meghatározza a fokozott jogi, eljárási és 
termékszabványosításra vonatkozó 
célkitűzéseket, valamint 
eszközkategóriánként a tőzsdén kívüli 
származtatott termékekkel való, 
szabályozott helyszíneken történő 
kereskedés arányára vonatkozó célokat, és 
intézkedik e célok elérésének figyelemmel 
kíséréséről.

Or. en

Módosítás 541
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek meghatározzák a (2) bekezdésben 
említett azon szerződéstípusokat, 

(5) Az EÉPH olyan szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák a (2) bekezdésben említett 
azon szerződéstípusokat, amelyeknek 
közvetlen, jelentős és előre látható hatása 
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amelyeknek közvetlen, jelentős és előre 
látható hatása van az Unión belül, illetve 
amelyek esetében a kötelezettség előírása 
annak érdekében szükséges vagy 
helyénvaló, hogy megakadályozza e 
rendelet rendelkezéseinek megkerülését.

van az Unión belül, illetve amelyek 
esetében a kötelezettség előírása annak 
érdekében szükséges vagy helyénvaló, 
hogy megakadályozza e rendelet 
rendelkezéseinek megkerülését.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket …-ig* benyújtja a 
Bizottsághoz. A Bizottság felhatalmazást 
kap az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.

Or. en

Indokolás

Ez technikai kérdés, amely részletes piaci ismereteket igényel, ennélfogva megfelelőbb, ha a 
feladatot az EÉPH kapja.

Módosítás 542
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A szabályozott piacokon vagy MTF-
eken való kereskedésre vonatkozó 
kötelezettségnek 2013. december 31-ig 
eleget kell tenni. E határidőig az erre a 
kötelezettségre vonatkozó valamennyi 
technikai standardot és felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust el kell készíteni.

Or. en

Indokolás

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel kapcsolatos pittsburghi megbízatás végrehajtására 
a G20-ak által meghatározott határidő 2012 vége. Az EU-nak a CCP-elszámolás tekintetében 
az EMIR-jogszabályokon keresztül kell teljesítenie ezt a határidőt. A határidő a MiFIR-ben 
szereplő kereskedési megbízatás tekintében azonban nem fog teljesülni. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a G-20-ak biztonságosabb tőzsdén kívüli származékos piacok 
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szorgalmazására vonatkozó megbízatása nemcsak a kereskedési, hanem az elszámolási 
kötelezettség tekintetében is a lehető legrövidebb időn belül teljesüljön, javasoljuk a 2013. 
december 31-i határidő kitűzését az EMIR-ben.

Módosítás 543
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A szabályozott piacokon vagy MTF-
eken való kereskedésre vonatkozó 
kötelezettséget 2014. január 1-ig be kell 
vezetni. Az ezzel kapcsolatos valamennyi 
technikai standardot és felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust kellő időben el kell 
készíteni annak érdekében, hogy a 
kereskedési kötelezettség ezen időpontig 
hatályba léphessen.

Or. en

Indokolás

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Módosítás 544
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
24 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. cikk
A kereskedési helyszínek harmadik 

országokat érintő szabályozása
(1) Valamely harmadik országban 
létrehozott kereskedési helyszín csak 
akkor nyújthat szolgáltatásokat az 
Unióban, ha az adott helyszínt az EÉPH 
elismerte.
(2) Az EÉPH csak abban az esetben 
ismerheti el – az érintett hatóságokkal 
folytatott konzultációt követően – a 
bizonyos befektetési szolgáltatások 
nyújtása vagy befektetési tevékenység 
végzése céljából elismerés iránti kérelmet 
benyújtott, harmadik országbeli 
székhellyel rendelkező kereskedési 
helyszínt, ha teljesülnek az alábbi 
feltételek:
a) a Bizottság a (3) bekezdéssel 
összhangban végrehajtási jogi aktust 
fogadott el;
b) az adott kereskedési helyszín működési 
engedéllyel rendelkezik az adott harmadik 
országban, és az ott alkalmazandó 
prudenciális követelményeknek való teljes 
körű megfelelést biztosító, hatékony 
felügyelet és végrehajtás alá tartozik;
c) létrejöttek a (4) bekezdés szerinti 
együttműködési megállapodások;
d) a kereskedési helyszín akkor minősül 
harmadik országban létrehozottnak, 
illetve elismertnek, ha – a 2005/60/EK 
irányelv értelmében a harmadik országok 
egyenértékűségével kapcsolatban a 
tagállamok közös megegyezésében 
rögzített kritériumokkal összhangban – a 
pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelem terén az 
Unióéval egyenértékű rendszerekkel 
rendelkezik.
(3) Annak megállapítása során, hogy a (2) 
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bekezdésben említett feltételek teljesülnek-
e, az EÉPH a következőkkel konzultál:
a) azon tagállam illetékes hatósága, 
amelyben a kereskedési helyszín 
befektetési szolgáltatásokat nyújt vagy 
nyújtani kíván, és amelyet a kereskedési 
helyszín választott;
b) a kereskedési helyszín által kiszolgált 
vagy kiszolgálandó, az Unióban 
letelepedett központi szerződő felek 
felügyeletéért felelős illetékes hatóságok;
c) a KBER azon érintett tagjai, amelyek 
tagállamában a kereskedési helyszín 
elszámolási szolgáltatást nyújt vagy 
nyújtani kíván, valamint a KBER azon 
érintett tagjai, amelyek az 
interoperabilitási megállapodást kötött 
kereskedési helyszín felügyeletéért 
felelnek;
d) az elszámolt vagy elszámolandó 
pénzügyi eszközök legfontosabb uniós 
pénznemeit kibocsátó központi bankok.
(4) Az (1) bekezdésben említett 
kereskedési helyszín kérelmet nyújt be az 
EÉPH-hoz. A kérelmező kereskedési 
helyszín az EÉPH-hoz eljuttat minden, az 
elismeréséhez szükségesnek ítélt 
információt. Az EÉPH a kérelem 
kézhezvételétől számított 30 munkanapon 
belül értékeli, hogy a kérelem hiánytalan-
e. Ha a kérelem hiányos, az EÉPH 
határidőt szab meg, amelynek leteltéig a 
kérelmező kereskedési helyszínnek be kell 
nyújtania a hiányzó információkat. Az 
elismeréssel kapcsolatos határozatnak a 
(2) bekezdésben szereplő feltételeken kell 
alapulnia és függetlennek kell lennie 
minden, a 24. cikkben említett 
egyenértékűségi határozat alapját képező 
értékeléstől. E határozat meghozatala előtt 
az EÉPH köteles konzultálni a (3) 
bekezdésben említett hatóságokkal és 
intézményekkel. Az EÉPH a hiánytalan 
kérelem benyújtásától számított 180 
munkanapon belül írásban értesíti a 
kérelmező kereskedési helyszínt arról, 
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hogy megadta-e az elismerést, csatolva 
határozatának megalapozott indokolással 
ellátott magyarázatát.
Az EÉPH a honlapján közzéteszi az e 
rendelettel összhangban elismert 
kereskedési helyszínek listáját.
(5) Az EÉPH a harmadik országbeli 
székhellyel rendelkező kereskedési 
helyszín unióbeli tevékenységi körének és 
szolgáltatásainak kibővülése esetén a (3) 
bekezdésben említett hatóságokkal és 
intézményekkel is konzultálva 
felülvizsgálja az adott kereskedési helyszín 
elismerését. A felülvizsgálat lefolytatása a 
(2), (3) és (4) bekezdésnek megfelelően 
történik. Amennyiben már nem 
teljesülnek a (2) bekezdés szerinti 
feltételek, továbbá a 16. cikkben leírtakkal 
azonos körülmények fennállása esetén az 
EÉPH-nak jogában áll visszavonni az 
említett kereskedési helyszín elismerését.
(6) A Bizottság a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikke értelmében végrehajtási jogi aktust 
fogadhat el, amelyben megállapítja, hogy 
a harmadik ország jogi és felügyeleti 
keretrendszere biztosítja, hogy az adott 
harmadik országban engedéllyel 
rendelkező kereskedési helyszínek olyan, 
jogilag kötelező érvényű követelményeket 
teljesítsenek, amelyek egyenértékűek az e 
rendelet IV. címe alapján megállapított 
követelményekkel, hogy e kereskedési 
helyszínek az adott harmadik országban 
folyamatos és hatékony felügyelet és 
végrehajtás hatálya alá esnek, valamint 
hogy az adott harmadik ország jogi 
keretrendszere ténylegesen egyenértékű 
rendszert biztosít a harmadik ország jogi 
szabályozása alapján engedélyezett 
kereskedési helyszínek elismerése 
tekintetében.
(7) Az EÉPH együttműködési 
megállapodásokat köt azon harmadik 
országok megfelelő illetékes hatóságaival, 
amelyeknek jogi és felügyeleti 
keretrendszerét a (3) bekezdés értelmében 
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e rendelettel egyenértékűnek ismerték el. 
Az ilyen megállapodásoknak legalább a 
következőket rögzíteniük kell:
a) az EÉPH és az érintett harmadik 
ország illetékes hatóságai közötti 
információcsere mechanizmusát, a 
harmadik országokban engedélyezett 
kereskedési helyszínekre vonatkozóan az 
EÉPH által kikért valamennyi 
információhoz való hozzáférést is 
beleértve;
b) az EÉPH gyors értesítésére vonatkozó 
mechanizmust arra az esetre, ha egy 
harmadik országbeli illetékes hatóság úgy 
véli, hogy egy általa felügyelt kereskedési 
helyszín megszegte engedélyének 
feltételeit vagy valamely egyéb, rá nézve 
kötelező jogszabály rendelkezéseit;
c) az EÉPH harmadik országbeli illetékes 
hatóság általi gyors értesítésére vonatkozó 
mechanizmust arra az esetre, ha egy 
általa felügyelt kereskedési helyszín 
engedélyt kapott az Unióban székhellyel 
rendelkező elszámoló tagok vagy ügyfelek 
számára való elszámolásiszolgáltatás-
nyújtásra;
d) a felügyeleti tevékenységek – és köztük 
adott esetben a helyszíni ellenőrzések –
koordinálására vonatkozó eljárásokat.
(8) E cikk következetes alkalmazása 
érdekében az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezetet dolgoz ki, amelyben 
pontosan meghatározza, hogy a kérelmező 
kereskedési helyszín által az EÉPH-hoz 
benyújtott elismerés iránti kérelemnek 
mely információkat kell tartalmaznia.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezetet 2012. szeptember 30-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.
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Or. en

Indokolás

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).

Módosítás 545
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozott piac működtetője 
gondoskodik arról, hogy az [EMIR] 
rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerinti 
elszámolási kötelezettség hatálya alá 
tartozónak nyilvánított kategóriába tartozó 
származtatott termékek tekinttében a 
szabályozott piacon kötött minden ügylet 
elszámolását központi szerződő fél (CCP) 
végezze el.

A szabályozott piac működtetője 
gondoskodik arról, hogy az [EMIR] 
rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerinti 
elszámolási kötelezettség hatálya alá 
tartozónak nyilvánított kategóriába tartozó 
származtatott termékek tekintetében a 
szabályozott piacon kötött minden ügylet 
elszámolását központi szerződő fél (CCP) 
végezze el.

Or. en

Módosítás 546
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák a következőket:

Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák azt a napot, amikortól a 
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kereskedési kötelezettség hatályba lép.

Or. en

Indokolás

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Módosítás 547
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák a következőket:

Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák:

Or. en

Indokolás

Azon „alkalmas” tőzsdén kívüli származtatott termékeket (az e bekezdésben szereplő leírás 
szerint), amelyek a CCP-elszámolásra vonatkozó EMIR-megbízatás hatálya alá tartoznak, 
szintén szabályozott piacon vagy MTF-en való kereskedésre „alkalmasnak” kellene tekinteni.  
A központi szerződő fél bevonásával történő elszámolás (CCP-elszámolás) szakértőinek 
véleménye szerint, ha egy szerződés eléggé likvid ahhoz, hogy CCP-elszámolású legyen, 
eléggé likvidnek kell lennie ahhoz is, hogy szabályozott piacon vagy MTF-en kereskedjenek 
vele. Ez a megközelítés biztosítaná, hogy minden „alkalmas” tőzsdén kívüli származtatott 
termék kereskedése átláthatóan és hatékonyan, elszámolása pedig biztonságos eljárás 
keretében történjen.
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Módosítás 548
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az [ ] (EMIR) rendelet 4. cikkének (2) 
és (4) bekezdése szerint az elszámolási 
kötelezettség hatálya tartozónak 
nyilvánított származtatott termékek mely 
kategóriával vagy alkategóriájával kell a 
24. cikk (1) bekezdésében említett 
helyszíneken kereskedni.

törölve

Or. en

Módosítás 549
Leonardo Domenici

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az [ ] (EMIR) rendelet 4. cikkének (2) 
és (4) bekezdése szerint az elszámolási 
kötelezettség hatálya tartozónak 
nyilvánított származtatott termékek mely 
kategóriával vagy alkategóriájával kell a 
24. cikk (1) bekezdésében említett 
helyszíneken kereskedni.

törölve

Or. en

Indokolás

Azon „alkalmas” tőzsdén kívüli származtatott termékeket (az e bekezdésben szereplő leírás 
szerint), amelyek a CCP-elszámolásra vonatkozó EMIR-megbízatás hatálya alá tartoznak, 
szintén szabályozott piacon vagy MF-en való kereskedésre „alkalmasnak” kell tekinteni.  A 
központi szerződő fél bevonásával történő elszámolás (CCP-elszámolás) szakértőinek 
véleménye szerint, ha egy szerződés eléggé likvid ahhoz, hogy CCP-elszámolású legyen, 
eléggé likvidnek kell lennie ahhoz is, hogy szabályozott piacon vagy MTF-en kereskedjenek 
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vele. Ez a megközelítés biztosítaná, hogy minden „alkalmas” tőzsdén kívüli származtatott 
termék kereskedése átláthatóan és hatékonyan, elszámolása pedig biztonságos eljárás 
keretében történjen.

Módosítás 550
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az [ ] (EMIR) rendelet 4. cikkének (2) és 
(4) bekezdése szerint az elszámolási 
kötelezettség hatálya tartozónak 
nyilvánított származtatott termékek mely 
kategóriával vagy alkategóriájával kell a 
24. cikk (1) bekezdésében említett 
helyszíneken kereskedni.

a) az [ ] (EMIR) rendelet 5. cikkének (2) és 
(4) bekezdése szerint az elszámolási 
kötelezettség hatálya tartozónak 
nyilvánított származtatott termékek mely 
kategóriával vagy alkategóriájával kell a 
24. cikk (1) bekezdésében említett 
helyszíneken kereskedni.

Or. en

Módosítás 551
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az az időpont, amikortól a kereskedési 
kötelezettség érvénybe lép.

törölve

Or. en

Módosítás 552
Kay Swinburne

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

b) az az időpont, amikortól a kereskedési 
kötelezettség érvénybe lép.

b) a kereskedési kötelezettség 
érvénybelépésének időpontja vagy 
időpontjai – ideértve minden esetleges 
bevezető időszakot is –, valamint a 
kötelezettség által érintett szerződő felek 
kategóriái.

Or. en

Indokolás

A kereskedési kötelezettség és az elszámolási kötelezettség összehangolása érdekében ez a 
szöveg azonos az EMIR 4. cikkében használt szöveggel.

Módosítás 553
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az első albekezdésben említett 
végrehajtás-technikai standardtervezeteket 
az [ ] (EMIR) rendelet 4. cikkének 
(3) bekezdése szerinti végrehajtás-
technikai standardok Bizottság általi 
jóváhagyásától számított három hónapon 
belül nyújtja be a Bizottságnak.

Az EÉPH az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
az .../.../EU [EMIR] rendelet 5. cikkének 
(2) bekezdése szerinti 
szabályozástechnikai standardok Bizottság 
általi jóváhagyásától számított három 
hónapon belül nyújtja be a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 554
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a származtatott termék adott kategóriáját a) a származtatott termék adott kategóriáját 
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vagy annak releváns alkategóriáját be kell 
vezetni a piacra vagy kereskedni kell vele 
legalább egy, a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett szabályozott piacon, MTF-en vagy 
OTF-en, és

vagy annak releváns alkategóriáját be kell 
vezetni a piacra vagy kereskedni kell vele 
legalább egy, a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett szabályozott piacon vagy MTF-en, 
és

Or. en

Módosítás 555
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a származtatott termék adott kategóriáját 
vagy annak releváns alkategóriáját be kell 
vezetni a piacra vagy kereskedni kell vele 
legalább egy, a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett szabályozott piacon, MTF-en vagy 
OTF-en, és

a) a származtatott termék adott kategóriáját 
vagy annak releváns alkategóriáját be kell 
vezetni a piacra vagy kereskedni kell vele 
legalább egy, a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett szabályozott piacon vagy MTF-en, 
és

Or. en

Módosítás 556
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a származtatott termék adott kategóriáját 
vagy annak releváns alkategóriáját be kell 
vezetni a piacra vagy kereskedni kell vele 
legalább egy, a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett szabályozott piacon, MTF-en vagy 
OTF-en, és

a) a származtatott termék adott kategóriáját 
vagy annak releváns alkategóriáját be kell 
vezetni a piacra vagy kereskedni kell vele 
legalább egy, a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett szabályozott piacon vagy egy 
MTF-en, és

Or. en
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Indokolás

Az EMIR szerinti, a központi szerződő fél bevonásával történő elszámolási kötelezettség 
szempontjából „alkalmasnak” minősülő tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket a MiFID 
szerinti multilaterális platformon (szabályozott piacok, illetve MTF-ek) való kereskedés 
szempontjából automatikusan „alkalmasnak” kellene tekinteni. Ez a megközelítés 
összhangban áll az USA-nak a Dodd-Frank törvényben foglalt megközelítésével. A kereskedés 
szempontjából egy szerződésre való alkalmasságot nem szabad további likviditási 
kritériumokhoz kötni. Az EMIR-rel összhangban, a központi szerződő fél bevonásával történő 
elszámolás hatálya alá tartozó valamennyi szerződést kellően szabványosítottnak és 
folyamatosan értékelhetőnek kell tekinteni.

Módosítás 557
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a származtatott termék adott kategóriáját 
vagy annak releváns alkategóriáját be kell 
vezetni a piacra vagy kereskedni kell vele 
legalább egy, a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett szabályozott piacon, MTF-en vagy 
OTF-en, és

a) a származtatott termék adott kategóriáját 
vagy annak releváns alkategóriáját be kell 
vezetni egy szabályozott piacra vagy 
kereskedni kell vele legalább egy, a 24. 
cikk (1) bekezdésében említett 
szabályozott piacon, MTF-en vagy OTF-
en, és

Or. en

Módosítás 558
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a származtatott termék adott kategóriáját 
vagy annak releváns alkategóriáját be kell 
vezetni a piacra vagy kereskedni kell vele 
legalább egy, a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett szabályozott piacon, MTF-en vagy 
OTF-en, és

a) a származtatott termék adott kategóriáját 
vagy annak releváns alkategóriáját be kell 
vezetni a piacra vagy kereskedni kell vele 
legalább egy, a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett szabályozott piacon vagy MTF-en, 
és
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Or. en

Indokolás

Azon „alkalmas” tőzsdén kívüli származtatott termékeket (az e bekezdésben szereplő leírás 
szerint), amelyek a CCP-elszámolásra vonatkozó EMIR-megbízatás hatálya alá tartoznak, 
szintén szabályozott piacon vagy MTF-en való kereskedésre „alkalmasnak” kell tekinteni.  A 
központi szerződő fél bevonásával történő elszámolás (CCP-elszámolás) szakértőinek 
véleménye szerint, ha egy szerződés eléggé likvid ahhoz, hogy CCP-elszámolású legyen, 
eléggé likvidnek kell lennie ahhoz is, hogy szabályozott piacon vagy MTF-en kereskedjenek 
vele. Ez a megközelítés biztosítaná, hogy minden „alkalmas” tőzsdén kívüli származtatott 
termék kereskedése átláthatóan és hatékonyan, elszámolása pedig biztonságos eljárás 
keretében történjen.

Módosítás 559
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a származtatott termék adott kategóriája 
vagy annak releváns alkategóriája csak a 
24. cikk (1) bekezdésében említett 
helyszíneken tekinthető kellően likvidnek a 
kereskedés szempontjából.

b) a származtatott termék adott kategóriája 
vagy annak releváns alkategóriája csak a 
24. cikk (1) bekezdésében említett 
helyszíneken tekinthető kellően likvidnek, 
és valószínűsíthetően továbbra is kellően 
likvidnek a kereskedés szempontjából.

Or. en

Indokolás

Fontos annak felismerése, hogy a származtatott termékek rövid ideig likvidek lehetnek, de 
állandóan nem. A kereskedési kötelezettség alkalmazásánál az EÉPH-nak figyelembe kell ezt 
vennie.

Módosítás 560
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a származtatott termék adott kategóriája
vagy annak releváns alkategóriája csak a 
24. cikk (1) bekezdésében említett 
helyszíneken tekinthető kellően likvidnek 
a kereskedés szempontjából.

b) a származtatott termék adott 
kategóriájára vagy annak releváns 
alkategóriájára az elszámolási 
kötelezettséget a [ ] rendelet (EMIR) 4. 
cikkének (2) és (4) bekezdésével 
összhangban alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful.In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Módosítás 561
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a származtatott termék adott kategóriája
vagy annak releváns alkategóriája csak a 
24. cikk (1) bekezdésében említett 
helyszíneken tekinthető kellően likvidnek 
a kereskedés szempontjából.

b) a származtatott termék adott 
kategóriájára vagy annak releváns 
alkategóriájára a központi szerződő fél 
bevonásával történő elszámolási 
kötelezettséget a [ ] rendelet (EMIR) 4. 
cikkének (2) és (4) bekezdésével 
összhangban alkalmazni kell.

Or. en
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Módosítás 562
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a származtatott termék adott kategóriája 
vagy annak releváns alkategóriája csak a 
24. cikk (1) bekezdésében említett 
helyszíneken tekinthető kellően likvidnek a 
kereskedés szempontjából.

b) a származtatott termék adott kategóriája 
vagy annak releváns alkategóriája csak a 
24. cikk (1) bekezdésében említett 
helyszíneken tekinthető kellően likvidnek a 
kereskedés szempontjából; és

Or. de

Módosítás 563
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) lehetővé kell tenni az eredményes 
kockázatkezelést a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket lebonyolító nem 
pénzügyi szerződő felek esetében, amelyek 
nem tartoznak az …/…/EU [EMIR] 
rendelet 10. cikke szerinti elszámolási 
kötelezettség hatálya alá; és

Or. de

Indokolás

A nem pénzügyi vállalatoknak az elszámolási kötelezettség alóli mentesítése révén e vállalatok 
számára eredményes és fenntartható kockázatkezelést tesznek lehetővé a származékos 
termékek tőzsdén kívüli piacán lebonyolított strukturált, nem szabványosítható ügyletek 
segítségével, például a tőzsdeáruk árfolyamkockázatainak csökkentésére. Ebből a célból a 
vállalatoknak továbbra is képesnek kell lenniük arra, hogy a származékos termékek tőzsdén 
kívüli piacán a speciális igényeikre szabott származtatott ügyleteket találjanak és kössenek 
meg.
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Módosítás 564
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a származtatott termék adott 
kategóriájára vagy annak releváns 
alkategóriájára a [ ] rendelet (EMIR) 4. 
cikkének (2) és (4) bekezdésében 
meghatározott elszámolási kötelezettséget 
alkalmazni kell;

Or. en

Indokolás

Az EMIR szerinti, a központi szerződő fél bevonásával történő elszámolási kötelezettség 
szempontjából „alkalmasnak” minősülő tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket a MiFID 
szerinti multilaterális platformon (szabályozott piacok, illetve MTF-ek) való kereskedés 
szempontjából automatikusan „alkalmasnak” kellene tekinteni. Ez a megközelítés 
összhangban áll az USA-nak a Dodd-Frank törvényben foglalt megközelítésével. A kereskedés 
szempontjából egy szerződésre való alkalmasságot nem szabad további likviditási 
kritériumokhoz kötni. Az EMIR-rel összhangban, a központi szerződő fél bevonásával történő 
elszámolás hatálya alá tartozó valamennyi szerződést kellően szabványosítottnak és 
folyamatosan értékelhetőnek kell tekinteni.

Módosítás 565
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor a végrehajtás-technikai 
standardok tervezetét kialakítja, az EÉPH 
a származtatott termékek kategóriáját 
vagy annak releváns alkategóriáját a 
következő kritériumok alapján tekinti 
kellően likvidnek:

törölve

a) a kötések átlagos gyakorisága;
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b) a kötések átlagos nagyságrendje;
c) az aktív piaci szereplők száma és típusa;
A végrehajtás-technikai standardok 
tervezetének Bizottság általi elfogadásra 
történő benyújtása előtt az EÉPH 
nyilvános egyeztetést folytat, és adott 
esetben konzultálhat harmadik országok 
illetékes hatóságaival.

Or. en

Módosítás 566
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor a végrehajtás-technikai 
standardok tervezetét kialakítja, az EÉPH 
a származtatott termékek kategóriáját 
vagy annak releváns alkategóriáját a 
következő kritériumok alapján tekinti 
kellően likvidnek:

törölve

a) a kötések átlagos gyakorisága;
b) a kötések átlagos nagyságrendje;
c) az aktív piaci szereplők száma és típusa;
A végrehajtás-technikai standardok 
tervezetének Bizottság általi elfogadásra 
történő benyújtása előtt az EÉPH 
nyilvános egyeztetést folytat, és adott 
esetben konzultálhat harmadik országok 
illetékes hatóságaival.

Or. en

Módosítás 567
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor a végrehajtás-technikai standardok 
tervezetét kialakítja, az EÉPH a 
származtatott termékek kategóriáját vagy 
annak releváns alkategóriáját a következő 
kritériumok alapján tekinti kellően 
likvidnek:

Amikor a végrehajtás-technikai standardok 
tervezetét kialakítja, az EÉPH a 
származtatott termékek kategóriáját vagy 
annak releváns alkategóriáját a következő 
kritériumok alapján tekinti kellően 
likvidnek, figyelemmel továbbá a 
nagyságrendre, amelynél egy sor piaci 
feltétel fennállása esetén e termékek 
valószínűsíthetően kellően likvidek:

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy az EÉPH megfelelően számolni tudjon azon származtatott 
ügyletek likviditásával, amelyekre kereskedési kötelezettséget ír elő, az eredeti javaslatban 
rögzítettnél sokkal többféle tényező figyelembevételét is beleértve. Az átlagos likviditás 
értékelése például azt jelentené, hogy az idő felében a származtatott termékek nem lennének 
kellően likvidek a multilaterális helyszínen való kereskedéshez.

Módosítás 568
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor a végrehajtás-technikai
standardok tervezetét kialakítja, az EÉPH a 
származtatott termékek kategóriáját vagy 
annak releváns alkategóriáját a következő 
kritériumok alapján tekinti kellően 
likvidnek:

Amikor a szabályozástechnikai standardok 
tervezetét kialakítja, az EÉPH a 
származtatott termékek kategóriáját vagy 
annak releváns alkategóriáját a következő 
kritériumok figyelembevételével tekinti 
kellően likvidnek:

Or. en

Módosítás 569
Kay Swinburne
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kötések átlagos gyakorisága; a) a kötések átlagos gyakorisága és 
nagyságrendje;

Or. en

Módosítás 570
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kötések átlagos gyakorisága; a) a kötések gyakorisága számos piaci 
feltétel mellett;

Or. en

Módosítás 571
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kötések átlagos gyakorisága; a) a kötések gyakorisága számos piaci 
feltétel mellett, figyelemmel a 
származtatott termékek kategóriáján belül 
a termékek jellegére, életciklusára és 
helyettesíthetőségére;

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy az EÉPH megfelelően számolni tudjon azon származtatott ügyletek 
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likviditásával, amelyekre kereskedési kötelezettséget ír elő. Az átlagos likviditás értékelése 
például azt jelentené, hogy az idő felében a származtatott termékek nem lennének kellően 
likvidek a multilaterális helyszínen való kereskedéshez.

Módosítás 572
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kötések átlagos nagyságrendje; b) a kötések átlagos nagyságrendje és a 
nagyságrend eloszlása, valamint a 
nagyobb nagyságrendű kötések 
gyakorisága;

Or. en

Módosítás 573
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kötések átlagos nagyságrendje; b) a kötések átlagos nagyságrendje, a 
kötések piaci kockázatnak való kitettsége 
és a nagyobb nagyságrendű kötések 
gyakorisága;

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy az EÉPH megfelelően számolni tudjon azon származtatott ügyletek 
likviditásával, amelyekre kereskedési kötelezettséget ír elő. Az átlagos likviditás értékelése 
például azt jelentené, hogy az idő felében a származtatott termékek nem lennének kellően 
likvidek a multilaterális helyszínen való kereskedéshez.
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Módosítás 574
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az aktív piaci szereplők száma és típusa; c) az aktív piaci szereplők száma, 
kereskedési tevékenysége, piaci modellje
és típusa;

Or. en

Módosítás 575
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az aktív piaci szereplők száma és típusa; c) az aktív piaci szereplők száma, 
kereskedési tevékenysége és típusa;

Or. en

Módosítás 576
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) egy származtatott termék vagy a 
származtatott termékek egy kategóriája 
tekintetében végzett kereskedés 
nagyságrendje – a kereskedés céljára 
rendelkezésre álló helyszínek száma és 
típusa, valamint a kereskedési helyszín 
arra való képessége mellett, hogy a 
meglévő nagyságrendeket kezelje.
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Or. en

Módosítás 577
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a piacon belül aktív, vagy várhatóan 
aktív szerződő felek típusa és száma a 
származtatott ügyletek vonatkozó osztálya 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 578
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a származtatott ügylet tulajdonságai, 
különös tekintettel arra, hogy a 
felépítésük nagyon különleges-e, vagy 
hogy fedezeti célokra szolgálnak-e az 
EÉPH / az Európai Bizottság 
fogalommeghatározása szerint a 
szabályozás (EMIR) keretében;

Or. de

Indokolás

A nem pénzügyi vállalatok által fedezeti célokra alkalmazott származtatott ügyletek 
struktúrája rendszerint tükrözi többek között a fedezendő alapügylet futamidejét és volumenét. 
A módosítás megvilágítja, hogy ezek a nem szabványosítható ügyletek nem kellő mértékben 
likvidek és ennek megfelelően nem alkalmasak arra, hogy szabályozott piacon, MTF-eken 
kereskedjenek velük.
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Módosítás 579
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) összehasonlítás az azonos 
eszközkategórián belüli összes 
származtatott kereskedési tevékenységgel;

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy az EÉPH megfelelően számolni tudjon azon származtatott ügyletek 
likviditásával, amelyekre kereskedési kötelezettséget ír elő. Az átlagos likviditás értékelése 
például azt jelentené, hogy az idő felében a származtatott termékek nem lennének kellően 
likvidek a multilaterális helyszínen való kereskedéshez.

Módosítás 580
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az eladási és vételi árajánlat közötti 
különbségekre és a likviditásnyújtásra 
gyakorolt valószínű hatás;

Or. en

Módosítás 581
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a likviditást befolyásoló egyéb 
tényezők, a származtatott termékek egyes 
kategóriáitól függően;

Or. en

Módosítás 582
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az aktuális kereskedési tevékenység 
jellege és a likviditásra gyakorolt hatása, 
ha a meglévő kereskedési tevékenység 
nem lenne folytatható;

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy az EÉPH megfelelően számolni tudjon azon származtatott ügyletek 
likviditásával, amelyekre kereskedési kötelezettséget ír elő. Az átlagos likviditás értékelése 
például azt jelentené, hogy az idő felében a származtatott termékek nem lennének kellően 
likvidek a multilaterális helyszínen való kereskedéshez.

Módosítás 583
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a kereskedési kötelezettség 
termékenként vagy piacirésztvevő-
típusonként történő bevezetésének 
megfelelősége.
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Or. en

Módosítás 584
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a termékek likviditását befolyásoló 
egyéb tényezők, a származtatott termékek 
egyes kategóriáitól függően;

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy az EÉPH megfelelően számolni tudjon azon származtatott ügyletek 
likviditásával, amelyekre kereskedési kötelezettséget ír elő. Az átlagos likviditás értékelése 
például azt jelentené, hogy az idő felében a származtatott termékek nem lennének kellően 
likvidek a multilaterális helyszínen való kereskedéshez.

Módosítás 585
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) a nem pénzügyi szervezetekre 
gyakorolt valószínű hatás; nem írható elő 
kereskedési kötelezettség, ha jelentős 
kedvezőtlen hatást gyakorolna a nem 
pénzügyi szervezet likviditására vagy 
üzleti tevékenységére.

Or. en

Indokolás

Össze kell hangolni az EMIR-ben található nem pénzügyi mentességgel és a nem pénzügyi 
szervezetekre abban az esetben nehezedő további problémákkal, ha a terméket terhelő 
kereskedési kötelezettség veszteséget eredményez a termékkel kapcsolatos árjegyzési 
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tevékenység terén, gyakorlatilag kizárva a terméket a piacról.

Módosítás 586
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtás-technikai standardok 
tervezetének Bizottság általi elfogadásra 
történő benyújtása előtt az EÉPH nyilvános 
egyeztetést folytat, és adott esetben 
konzultálhat harmadik országok illetékes 
hatóságaival.

A szabályozástechnikai standardok 
tervezetének Bizottság általi elfogadásra 
történő benyújtása előtt az EÉPH nyilvános 
egyeztetést folytat, és adott esetben 
konzultálhat harmadik országok illetékes 
hatóságaival.

Or. en

Módosítás 587
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtás-technikai standardok 
tervezetének Bizottság általi elfogadásra 
történő benyújtása előtt az EÉPH nyilvános 
egyeztetést folytat, és adott esetben 
konzultálhat harmadik országok illetékes 
hatóságaival.

A végrehajtás-technikai standardok
tervezetének Bizottság általi elfogadásra 
történő benyújtása előtt az EÉPH nyilvános 
egyeztetést folytat, és adott esetben 
konzultálhat harmadik országok illetékes 
hatóságaival. A szabályozástechnikai 
standardtervezetek kidolgozása során az 
EÉPH meghatározza, hogy a 
származtatott termékek kategóriája vagy 
annak releváns alkategóriája csak 
bizonyos nagyságrendet el nem érő 
ügyletek esetében kellően likvid.

Or. en
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Indokolás

Ez biztosítja, hogy az EÉPH megfelelően számolni tudjon azon származtatott ügyletek 
likviditásával, amelyekre kereskedési kötelezettséget ír elő. Az átlagos likviditás értékelése 
például azt jelentené, hogy az idő felében a származtatott termékek nem lennének kellően 
likvidek a multilaterális helyszínen való kereskedéshez.

Módosítás 588
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EÉPH, saját kezdeményezésére, a 
(2) bekezdésben meghatározott 
kritériumokkal összhangban és a 
nyilvános konzultáció lefolytatását 
követően azonosítja és közli a Bizottsággal 
a származtatott termékek azon kategóriáit 
vagy azokat az egyedi származtatott 
szerződéseket, amelyek a 24. cikk (1) 
bekezdésében említett helyszíneken 
történő kereskedési kötelezettség hatálya 
alá tartoznának, de amelyekre egyetlen 
központi szerződő fél (CCP) sem kapott 
engedélyt a ----/---- (EMIR) rendelet 10. 
vagy 11. cikke szerint, vagy amelyek 
nincsenek a piacra bevezetve vagy nem 
kereskednek velük a 24. cikk (1) 
bekezdésében említett helyszínen.

törölve

Az EÉPH értesítését követően a Bizottság 
felhívást tehet közzé az ilyen származtatott 
termékeknek a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett helyszíneken való kereskedését 
célzó javaslatok kidolgozására.

Or. en

Módosítás 589
Leonardo Domenici
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EÉPH, saját kezdeményezésére, a 
(2) bekezdésben meghatározott 
kritériumokkal összhangban és a 
nyilvános konzultáció lefolytatását 
követően azonosítja és közli a Bizottsággal 
a származtatott termékek azon kategóriáit 
vagy azokat az egyedi származtatott 
szerződéseket, amelyek a 24. cikk (1) 
bekezdésében említett helyszíneken 
történő kereskedési kötelezettség hatálya 
alá tartoznának, de amelyekre egyetlen 
központi szerződő fél (CCP) sem kapott 
engedélyt a ----/---- (EMIR) rendelet 10. 
vagy 11. cikke szerint, vagy amelyek 
nincsenek a piacra bevezetve vagy nem 
kereskednek velük a 24. cikk (1) 
bekezdésében említett helyszínen.

törölve

Az EÉPH értesítését követően a Bizottság 
felhívást tehet közzé az ilyen származtatott 
termékeknek a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett helyszíneken való kereskedését 
célzó javaslatok kidolgozására.

Or. en

Módosítás 590
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH, saját kezdeményezésére, a (2) 
bekezdésben meghatározott 
kritériumokkal összhangban és a 
nyilvános konzultáció lefolytatását 
követően azonosítja és közli a Bizottsággal 
a származtatott termékek azon kategóriáit 
vagy azokat az egyedi származtatott 
szerződéseket, amelyek a 24. cikk (1) 

törölve
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bekezdésében említett helyszíneken 
történő kereskedési kötelezettség hatálya 
alá tartoznának, de amelyekre egyetlen 
központi szerződő fél (CCP) sem kapott 
engedélyt a ----/---- (EMIR) rendelet 10. 
vagy 11. cikke szerint, vagy amelyek 
nincsenek a piacra bevezetve vagy nem 
kereskednek velük a 24. cikk (1) 
bekezdésében említett helyszínen.

Or. en

Módosítás 591
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH, saját kezdeményezésére, a (2) 
bekezdésben meghatározott kritériumokkal 
összhangban és a nyilvános konzultáció 
lefolytatását követően azonosítja és közli a 
Bizottsággal a származtatott termékek azon 
kategóriáit vagy azokat az egyedi 
származtatott szerződéseket, amelyek a 24. 
cikk (1) bekezdésében említett 
helyszíneken történő kereskedési 
kötelezettség hatálya alá tartoznának, de 
amelyekre egyetlen központi szerződő fél 
(CCP) sem kapott engedélyt a ----/----
(EMIR) rendelet 10. vagy 11. cikke szerint, 
vagy amelyek nincsenek a piacra 
bevezetve vagy nem kereskednek velük a 
24. cikk (1) bekezdésében említett 
helyszínen.

Az EÉPH, saját kezdeményezésére, a (2) 
bekezdésben meghatározott kritériumokkal 
összhangban és a nyilvános konzultáció 
lefolytatását követően azonosítja és közli a 
Bizottsággal a származtatott termékek azon 
kategóriáit vagy azokat az egyedi 
származtatott szerződéseket, amelyek a 24. 
cikk (1) bekezdésében említett 
helyszíneken történő kereskedési 
kötelezettség hatálya alá tartoznának, de 
amelyekre egyetlen központi szerződő fél 
(CCP) sem kapott engedélyt a …/…/EU 
[EMIR] rendelet 14. vagy 15. cikke szerint, 
vagy amelyek nincsenek szabályozott 
piacra bevezetve vagy nem kereskednek 
velük a 24. cikk (1) bekezdésében említett 
helyszínen.

Or. en

Módosítás 592
Leonardo Domenici
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH értesítését követően a Bizottság 
felhívást tehet közzé az ilyen származtatott 
termékeknek a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett helyszíneken való kereskedését 
célzó javaslatok kidolgozására.

törölve

Or. en

Módosítás 593
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EÉPH az (1) bekezdéssel 
összhangban új végrehajtás-technikai 
standardok tervezetét nyújtja be a 
Bizottságnak a meglévő végrehajtás-
technikai standardok módosítására, 
felfüggesztésére vagy hatályon kívül 
helyezésére, amennyiben lényeges 
változás történik a (2) bekezdésben 
meghatározott kritériumokban. Mielőtt ezt 
megtenné, az EÉPH szükség szerint 
egyeztethet harmadik országok illetékes 
hatóságaival. A Bizottság felhatalmazást 
kap a meglévő végrehajtás-technikai 
standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 
15. cikkével összhangban történő 
módosítására, felfüggesztésére és 
hatályon kívül helyezésére.

törölve

Or. en

Módosítás 594
Leonardo Domenici
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EÉPH az (1) bekezdéssel 
összhangban új végrehajtás-technikai 
standardok tervezetét nyújtja be a 
Bizottságnak a meglévő végrehajtás-
technikai standardok módosítására, 
felfüggesztésére vagy hatályon kívül 
helyezésére, amennyiben lényeges 
változás történik a (2) bekezdésben 
meghatározott kritériumokban. Mielőtt ezt 
megtenné, az EÉPH szükség szerint 
egyeztethet harmadik országok illetékes 
hatóságaival. A Bizottság felhatalmazást 
kap a meglévő végrehajtás-technikai 
standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 
15. cikkével összhangban történő 
módosítására, felfüggesztésére és 
hatályon kívül helyezésére.

törölve

Or. en

Módosítás 595
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
kritériumokat meghatározó 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására. Az 
említett szabályozástechnikai standardok 
tervezeté az EÉPH --/--/---ig benyújtja a 
Bizottságnak.

törölve

Or. en
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Módosítás 596
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
kritériumokat meghatározó 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására. Az 
említett szabályozástechnikai standardok 
tervezeté az EÉPH --/--/---ig benyújtja a 
Bizottságnak.

törölve

Or. en

Módosítás 597
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megkülönböztetésmentes hozzáférés a 
pénzügyi eszközök elszámolásához

törölve

Or. en

Módosítás 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en
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Indokolás

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users.For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented.  Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Módosítás 599
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies.The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues.  This would significantly weaken Europe’s infrastructures.  In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements.  As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it.It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Módosítás 600
Werner Langen
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Indokolás

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Módosítás 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság felfogásával szemben, a nyílt hozzáférés mindenekelőtt növelné a 
rendszerkockázatot a jegyzett származékos termékek ágazatában. A jogalkotási javaslat segíti 
az összekapcsolódást, és előmozdítja a rendszerszintű fontossággal bíró piaci infrastruktúrák, 
például  a központi szerződő felek (CCP-k), széttagoltságát. A széttagoltság az ellenőrzésre, a 
kockázatkezelésre negatív hatást gyakorolhat. A nyílt hozzáféréssel kapcsolatos rendelkezések 
olyan hatást gyakorolnak a tőzsdén kereskedett származékos termékekre, hogy a szabályozott 
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piacokon szétaprózzák a kereskedési likviditást.

Módosítás 602
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 603
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az [ ] (EMIR) rendelet 8. cikkének 
sérelme nélkül, a CCP 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
alapon – ideértve a biztosítéki 
követelményeket és a hozzáféréssel 
kapcsolatos díjakat is – vállalja a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos elszámolás 
elvégzését, tekintet nélkül arra, hogy az 
ügyletet mely kereskedési helyszínen 
hajtották végre. Ez biztosítja különösen, 
hogy a kereskedési helyszínnek joga van a 
megkülönböztetésmentes bánásmódhoz 
abból a szempontból, hogy a platformján 
kereskedett szerződéseket hogyan kezelik
a biztosítéki követelmények, a gazdasági 
szempontból egyenértékű szerződések 
nettósítása, valamint az ugyanazon CCP 
által elszámolt összefüggő szerződések 
letéteinek egymással szembeni 
beszámítása, és a 
megkülönböztetésmentes elszámolási 
díjak tekintetében. A CCP megkövetelheti, 

(1) Az [ ] (EMIR) rendelet 8. cikkének 
sérelme nélkül, a CCP 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
alapon – ideértve a biztosítéki 
követelményeket és a hozzáféréssel 
kapcsolatos díjakat is – vállalja az 
átruházható értékpapírokkal és pénzpiaci
eszközökkel kapcsolatos elszámolás 
elvégzését, tekintet nélkül arra, hogy az 
ügyletet mely kereskedési helyszínen 
hajtották végre. Ez biztosítja különösen, 
hogy a kereskedési helyszínnek joga van a 
megkülönböztetésmentes bánásmódhoz. A 
CCP megkövetelheti, hogy a kereskedési 
helyszín feleljen meg a CCP által 
megállapított, ésszerű működési és 
technikai előírásoknak. Ez az előírás nem 
vonatkozik az olyan származtatott 
szerződésre, amely az [EMIR] rendelet 8. 
cikke szerint amúgy is a hozzáférési 
kötelezettségek hatálya alá tartozik.
Valamely kereskedési helyszín CCP-hez 
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hogy a kereskedési helyszín feleljen meg a 
CCP által megállapított, ésszerű működési 
és technikai előírásoknak. Ez az előírás 
nem vonatkozik az olyan származtatott 
szerződésre, amely az [EMIR] rendelet 8. 
cikke szerint amúgy is a hozzáférési 
kötelezettségek hatálya alá tartozik.

való, e cikk szerinti hozzáférése csak 
akkor engedélyezhető, ha a hozzáféréshez 
nem szükséges átjárhatóság, illetve a 
hozzáférés nem veszélyezteti a piacok 
gördülékeny és rendezett működését, és 
nem érinti hátrányosan a 
rendszerkockázatot.

Or. en

Módosítás 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az [ ] (EMIR) rendelet 8. cikkének 
sérelme nélkül, a CCP 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
alapon – ideértve a biztosítéki 
követelményeket és a hozzáféréssel 
kapcsolatos díjakat is – vállalja a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos elszámolás 
elvégzését, tekintet nélkül arra, hogy az 
ügyletet mely kereskedési helyszínen 
hajtották végre. Ez biztosítja különösen, 
hogy a kereskedési helyszínnek joga van a 
megkülönböztetésmentes bánásmódhoz 
abból a szempontból, hogy a platformján 
kereskedett szerződéseket hogyan kezelik a 
biztosítéki követelmények, a gazdasági 
szempontból egyenértékű szerződések 
nettósítása, valamint az ugyanazon CCP 
által elszámolt összefüggő szerződések 
letéteinek egymással szembeni 
beszámítása, és a megkülönböztetésmentes 
elszámolási díjak tekintetében. A CCP 
megkövetelheti, hogy a kereskedési 
helyszín feleljen meg a CCP által 
megállapított, ésszerű működési és 
technikai előírásoknak. Ez az előírás nem 
vonatkozik az olyan származtatott 
szerződésre, amely az [EMIR] rendelet 8. 
cikke szerint amúgy is a hozzáférési 

(1) Az [ ] (EMIR) rendelet 8. cikkének 
sérelme nélkül, a CCP 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
alapon – ideértve a biztosítéki 
követelményeket és a hozzáféréssel 
kapcsolatos díjakat is – vállalja a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos elszámolás 
elvégzését, tekintet nélkül arra, hogy az 
ügyletet mely kereskedési helyszínen 
hajtották végre, kivéve ha a hozzáférés 
egyértelműen veszélyeztetné a CCP 
gördülékeny és rendezett működését vagy 
a pénzügyi piacok működését, ami már 
rendszerkockázatot okoz. Ez biztosítja 
különösen, hogy a kereskedési helyszínnek 
joga van a megkülönböztetésmentes 
bánásmódhoz abból a szempontból, hogy a 
platformján kereskedett szerződéseket 
hogyan kezelik a biztosítéki 
követelmények, a gazdasági szempontból 
egyenértékű szerződések nettósítása, 
valamint az ugyanazon CCP által elszámolt 
összefüggő szerződések letéteinek 
egymással szembeni beszámítása, és a 
megkülönböztetésmentes elszámolási díjak 
tekintetében. A CCP megkövetelheti, hogy 
a kereskedési helyszín feleljen meg a CCP 
által megállapított, ésszerű működési és 
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kötelezettségek hatálya alá tartozik. technikai előírásoknak, nyújtson 
nemzetközileg elfogadott kommunikációs 
eljárásokat és standardokat. Ez az előírás 
nem vonatkozik az olyan származtatott 
szerződésre, amely az [EMIR] rendelet 8. 
cikke szerint amúgy is a hozzáférési 
kötelezettségek hatálya alá tartozik.

Or. en

Módosítás 605
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az [ ] (EMIR) rendelet 8. cikkének
sérelme nélkül, a CCP 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
alapon – ideértve a biztosítéki 
követelményeket és a hozzáféréssel 
kapcsolatos díjakat is – vállalja a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos elszámolás 
elvégzését, tekintet nélkül arra, hogy az 
ügyletet mely kereskedési helyszínen 
hajtották végre. Ez biztosítja különösen, 
hogy a kereskedési helyszínnek joga van a 
megkülönböztetésmentes bánásmódhoz 
abból a szempontból, hogy a platformján 
kereskedett szerződéseket hogyan kezelik a 
biztosítéki követelmények, a gazdasági 
szempontból egyenértékű szerződések 
nettósítása, valamint az ugyanazon CCP 
által elszámolt összefüggő szerződések 
letéteinek egymással szembeni 
beszámítása, és a megkülönböztetésmentes 
elszámolási díjak tekintetében. A CCP 
megkövetelheti, hogy a kereskedési 
helyszín feleljen meg a CCP által 
megállapított, ésszerű működési és 
technikai előírásoknak. Ez az előírás nem 
vonatkozik az olyan származtatott 
szerződésre, amely az [EMIR] rendelet 8. 
cikke szerint amúgy is a hozzáférési 

(1) A …/…/EU [EMIR] rendelet 7. 
cikkének sérelme nélkül, a CCP 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
alapon – ideértve a biztosítéki 
követelményeket és a hozzáféréssel 
kapcsolatos díjakat is – vállalja a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos elszámolás 
elvégzését, tekintet nélkül arra, hogy az 
ügyletet mely kereskedési helyszínen 
hajtották végre. Ez biztosítja különösen, 
hogy a kereskedési helyszínnek joga van a 
megkülönböztetésmentes bánásmódhoz 
abból a szempontból, hogy a platformján 
kereskedett szerződéseket hogyan kezelik a 
biztosítéki követelmények, a gazdasági 
szempontból egyenértékű szerződések 
nettósítása, valamint az ugyanazon CCP 
által elszámolt összefüggő szerződések 
letéteinek egymással szembeni 
beszámítása, és a megkülönböztetésmentes 
elszámolási díjak tekintetében. A CCP 
megkövetelheti, hogy a kereskedési 
helyszín feleljen meg a CCP által 
megállapított, ésszerű működési és 
technikai előírásoknak. Ez az előírás nem 
vonatkozik az olyan származtatott 
szerződésre, amely a …/…/EU [EMIR] 
rendelet 7. cikke szerint amúgy is a 
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kötelezettségek hatálya alá tartozik. hozzáférési kötelezettségek hatálya alá 
tartozik.

Or. en

Módosítás 606
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az [ ] (EMIR) rendelet 8. cikkének 
sérelme nélkül, a CCP 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
alapon – ideértve a biztosítéki 
követelményeket és a hozzáféréssel 
kapcsolatos díjakat is – vállalja a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos elszámolás 
elvégzését, tekintet nélkül arra, hogy az 
ügyletet mely kereskedési helyszínen 
hajtották végre. Ez biztosítja különösen, 
hogy a kereskedési helyszínnek joga van a 
megkülönböztetésmentes bánásmódhoz 
abból a szempontból, hogy a platformján 
kereskedett szerződéseket hogyan kezelik a 
biztosítéki követelmények, a gazdasági 
szempontból egyenértékű szerződések 
nettósítása, valamint az ugyanazon CCP 
által elszámolt összefüggő szerződések 
letéteinek egymással szembeni 
beszámítása, és a megkülönböztetésmentes 
elszámolási díjak tekintetében. A CCP 
megkövetelheti, hogy a kereskedési 
helyszín feleljen meg a CCP által 
megállapított, ésszerű működési és 
technikai előírásoknak. Ez az előírás nem 
vonatkozik az olyan származtatott 
szerződésre, amely az [EMIR] rendelet 8. 
cikke szerint amúgy is a hozzáférési 
kötelezettségek hatálya alá tartozik.

(1) Az [ ] (EMIR) rendelet 8. cikkének 
sérelme nélkül, a CCP 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
alapon – ideértve a biztosítéki 
követelményeket és a hozzáféréssel 
kapcsolatos díjakat is – vállalja a pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos elszámolás 
elvégzését, tekintet nélkül arra, hogy az 
ügyletet mely kereskedési helyszínen 
hajtották végre. Ez biztosítja különösen, 
hogy a kereskedési helyszínnek joga van a 
megkülönböztetésmentes bánásmódhoz 
abból a szempontból, hogy a platformján 
kereskedett szerződéseket hogyan kezelik a 
biztosítéki követelmények, a gazdasági 
szempontból egyenértékű szerződések 
nettósítása, valamint az ugyanazon CCP 
által elszámolt összefüggő szerződések 
letéteinek egymással szembeni 
beszámítása, és a megkülönböztetésmentes 
elszámolási díjak tekintetében. A CCP 
megkövetelheti, hogy a kereskedési 
helyszín feleljen meg a CCP által 
megállapított, ésszerű működési és 
technikai előírásoknak.

Or. en
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Indokolás

Általános intézkedés, amelyet a teljes szövegben következetesen alkalmazni kellene.

Módosítás 607
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A CCP a kereskedési helyszínnek 
három hónapon belül ad írásos választ, 
amelyben megengedi a hozzáférést –
feltéve hogy a vonatkozó illetékes hatóság 
a (4) bekezdés szerinti határozatával a 
hozzáférést nem tagadta meg –, vagy 
megtagadja a hozzáférést. A CCP egy 
hozzáférési kérelmet csak a (6) 
bekezdésben meghatározott feltételek 
esetén tagadhat meg. Ha a CCP 
visszautasítja a hozzáférést, válaszát teljes 
körűen meg kell indokolnia, és a döntésről 
írásban tájékoztatnia kell saját illetékes 
hatóságát. A CCP-nek a hozzáférést a 
hozzáférési kérelemre adott pozitív 
választól számított három hónapon belül 
lehetővé kell tennie.

(3) A CCP a kereskedési helyszínnek 
három hónapon belül ad írásos választ, 
amelyben megengedi a hozzáférést –
feltéve hogy a vonatkozó illetékes hatóság 
a (4) bekezdés szerinti határozatával a 
hozzáférést nem tagadta meg –, vagy 
megtagadja a hozzáférést. A CCP egy 
hozzáférési kérelmet csak a (6) 
bekezdésben meghatározott feltételek 
esetén tagadhat meg. Ha a CCP 
visszautasítja a hozzáférést, válaszát teljes 
körűen meg kell indokolnia, és a döntésről 
írásban tájékoztatnia kell saját illetékes 
hatóságát. A CCP-nek a hozzáférést a 
hozzáférési kérelemre adott pozitív 
választól számított tizenkét hónapon belül 
lehetővé kell tennie.

Az (1)–(3) bekezdésből fakadó kapcsolódó 
költségeket a hozzáférést kérő kereskedési 
helyszín viseli, kivéve ha a CCP és a 
hozzáférést kérő helyszín másként 
állapodtak meg.

Or. en

Módosítás 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

(3) A CCP a kereskedési helyszínnek 
három hónapon belül ad írásos választ, 
amelyben megengedi a hozzáférést –
feltéve hogy a vonatkozó illetékes hatóság 
a (4) bekezdés szerinti határozatával a 
hozzáférést nem tagadta meg –, vagy 
megtagadja a hozzáférést. A CCP egy 
hozzáférési kérelmet csak a (6) 
bekezdésben meghatározott feltételek 
esetén tagadhat meg. Ha a CCP 
visszautasítja a hozzáférést, válaszát teljes 
körűen meg kell indokolnia, és a döntésről 
írásban tájékoztatnia kell saját illetékes 
hatóságát. A CCP-nek a hozzáférést a 
hozzáférési kérelemre adott pozitív 
választól számított három hónapon belül 
lehetővé kell tennie.

(3) A CCP a kereskedési helyszínnek 
három hónapon belül ad írásos választ, 
amelyben megengedi a hozzáférést –
feltéve hogy a vonatkozó illetékes hatóság 
a (4) bekezdés szerinti határozatával a 
hozzáférést nem tagadta meg –, vagy 
megtagadja a hozzáférést. A CCP egy 
hozzáférési kérelmet csak átfogó 
kockázatelemzés alapján és a (6) 
bekezdésben meghatározott feltételek 
esetén tagadhat meg. Ha a CCP 
visszautasítja a hozzáférést, válaszát teljes 
körűen meg kell indokolnia, és a döntésről 
írásban tájékoztatnia kell saját illetékes 
hatóságát. A CCP-nek a hozzáférést a 
hozzáférési kérelemre adott pozitív 
választól számított három hónapon belül 
lehetővé kell tennie.

Or. en

Módosítás 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ha a CCP a (3) bekezdés szerint 
megtagadja a hozzáférést egy kereskedési 
helyszíntől, értesíti erről az illetékes 
hatóságát, amely felülvizsgálja a döntést, 
hogy biztosítsa, a döntés megfelel az (1) és 
a (3) bekezdésnek. Ha az illetékes hatóság 
úgy dönt, hogy a CCP nem tartotta be az 
(1) és (3) bekezdésben foglaltakat, 
tájékoztatja döntéséről a CCP-t, a 
kereskedési helyszínt és a kereskedési 
helyszín illetékes hatóságát, és utasítja a 
CCP-t, hogy három hónapon belül tegye 
lehetővé a hozzáférést.
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Or. en

Módosítás 610
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A CCP illetékes hatósága a kereskedési 
helyszín számára a CCP-hez való 
hozzáférést csak akkor tagadhatja meg, 
amikor az ilyen hozzáférés veszélyeztetné 
a pénzügyi piacok gördülékeny és 
rendezett működését. Ha egy illetékes 
hatóság ezen az alapon megtagadja a 
hozzáférést, akkor a (2) bekezdésben 
említett kérelem kézhezvételétől számított 
két hónapon belül határozatot hoz, 
amelyben teljes körű indoklást ad a CCP-
nek és a kereskedési helyszínnek, ideértve 
azokat a bizonyítékokat, amelyekre a 
határozat alapul.

(4) Az átruházható értékpapírok és a 
pénzpiaci eszközök vonatkozásában a 
kereskedési helyszín illetékes hatósága a
kereskedési helyszínhez való hozzáférést 
csak akkor tagadhatja meg, amikor az ilyen 
hozzáférés veszélyeztetné a piacok 
gördülékeny és rendezett működését. Más 
eszközök vonatkozásában a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférésről a 
kereskedési helyszín illetékes hatósága az 
alábbi kritériumok alapján határoz:

i. a likviditás széttagoltsága;
ii. működési kockázat és a működés 
összetettsége;
iii. a kereskedési helyszínhez jelenleg 
hozzáféréssel rendelkező CCP-k száma;
iv. a piac gördülékeny és rendezett 
működésére gyakorolt lehetséges hatás.
A kereskedési helyszín illetékes hatósága 
a CCP kérelme, valamint a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül benyújtandó célpiaci jelentést követő 
két hónapon belül bocsátja ki határozatát. 
A határozatról tájékoztatni kell a 
kereskedési helyszínt, a CCP-t és az 
EÉPH-t.

Or. en



AM\901886HU.doc 187/191 PE489.477v01-00

HU

Indokolás

Ha túl sok CCP rendelkezik hozzáféréssel egy kereskedési helyszínhez, az fokozza a 
működtetés bonyolultságát, a likviditás széttöredezettsége növelheti a kockázat általános 
szintjét, ezenkívül minél több CCP kapcsolódik egy helyszínhez, annál kisebb
méretgazdaságosság érhető el az ügyfelek és intézmények számára. A javasolt intézkedések 
segítenek az egyes kereskedelmi platformok számára legmegfelelőbb kapcsolódások 
kiválasztásában.

Módosítás 611
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az illetékes hatóságok közötti 
nézeteltérés esetén az EÉPH az illetékes 
hatóságok közötti minden vitát az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikke szerint 
rendez.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összehangolja a hozzáférési eljárást az EMIR-ben szereplő eljárással, az 
EÉPH-nak adva a kötelező érvényű közvetítés jogkörét az illetékes hatóságok közötti jogviták 
rendezése terén. Figyelemmel egyes kritériumok szubjektív jellegére, ezzel kapcsolatban ez 
különösen fontos.

Módosítás 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ha a kereskedési helyszín és a CCP 
különböző tagállamokban található, a 
kereskedési helyszínhez való hozzáférés 
(3a) és (4) bekezdés szerinti 
megtagadásáról szóló határozat 
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meghozatala előtt a CCP illetékes 
hatósága konzultál a kereskedési helyszín 
illetékes hatóságával, és írásban 
részletesen indokolja a határozatot. 
Amennyiben a kereskedési helyszín 
illetékes hatósága nem ért egyet a CCP 
illetékes hatóságának a (3a) vagy (4) 
bekezdés szerinti határozatával, bármelyik 
illetékes hatóság az EÉPH-hoz utalhatja 
az ügyet, amely az 1095/2010/EU rendelet 
19. cikke alapján ráruházott 
hatásköröknek megfelelően járhat el.

Or. en

Módosítás 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek meghatározzák:

(6) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek
meghatározzák:

Or. en

Módosítás 614
Sławomir Witold Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek meghatározzák:

(6) A Bizottság az Európai Értékpapír-
piaci Hatósággal folytatott konzultációt 
követően – a 41. cikkel összhangban –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
olyan intézkedéseket fogad el, amelyek 
meghatározzák:
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Or. pl

Módosítás 615
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
CCP megtagadhatja a hozzáférést, ideértve 
az ügyletek volumenén, a felhasználók 
számán és típusán, vagy más, 
indokolatlan kockázatokat teremtő 
tényezőkön alapuló feltételeket.

a) azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
CCP megtagadhatja a hozzáférést, 
kizárólag akkor, ha a hozzáférés 
veszélyeztetné a piacok gördülékeny és 
rendezett működését, és hátrányosan 
érintené a rendszerkockázatot.

Or. en

Indokolás

A módosítás összehangolja a hozzáférési eljárást az EMIR-ben szereplő eljárással.

Módosítás 616
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
CCP megtagadhatja a hozzáférést, ideértve 
az ügyletek volumenén, a felhasználók 
számán és típusán, vagy más, indokolatlan 
kockázatokat teremtő tényezőkön alapuló 
feltételeket.

a) azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
CCP megtagadhatja a hozzáférést az 
átruházható értékpapírok és a pénzpiaci 
eszközök vonatkozásában, ideértve az 
ügyletek volumenén, a felhasználók
számán és típusán, vagy más, indokolatlan 
kockázatokat teremtő tényezőkön alapuló  
feltételeket.

Or. en
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Módosítás 617
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
CCP megtagadhatja a hozzáférést, ideértve 
az ügyletek volumenén, a felhasználók 
számán és típusán, vagy más, 
indokolatlan kockázatokat teremtő 
tényezőkön alapuló feltételeket.

a) azokat az átlátható, objektív, arányos és 
megkülönböztetésmentes feltételeket, 
amelyek mellett a CCP megtagadhatja a 
hozzáférést, és amelyeknek azon kell 
alapulniuk, hogy a CCP-hez való 
hozzáférés egyértelműen és jelentősen 
veszélyezteti-e a CCP gördülékeny és 
rendezett működését vagy a pénzügyi 
piacok működését, ami már 
rendszerkockázatot okoz.

Or. en

Módosítás 618
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
hozzáférést megadják, ideértve a fejlesztési 
fázisban lévő pénzügyi eszközökről 
biztosított tájékoztatás bizalmas jellege, az 
elszámolási díjak, a biztosítéki 
követelmények megkülönböztetésmentes 
és átlátható alapja, és a letétek egymással
szembeni beszámításával kapcsolatos 
működési előírások.

b) azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
hozzáférést megadják, ideértve a fejlesztési 
fázisban lévő átruházható értékpapírokról 
és pénzpiaci eszközökről biztosított 
tájékoztatás bizalmas jellege, az 
elszámolási díjak, a biztosítéki 
követelmények megkülönböztetésmentes 
és átlátható alapja, és a letétek egymással 
szembeni beszámításával kapcsolatos 
működési előírások.

Or. en

Módosítás 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az e rendelet hatálybalépésének 
napjától számított [xx] hónapon belül 
benyújtja a Bizottsághoz ezeket a 
szabályozási standardtervezeteket.

Or. en

Módosítás 620
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
Elszámolási kötelezettség a szabályozott 

piacokon, MTF-en és OTF-en kereskedett 
részvények és kötvények kapcsán

A szabályozott piac  az MTF, illetve az 
OTF működtetője gondoskodik arról, 
hogy a részvények és kötvények 
tekintetében a szabályozott piacon, MTF-
en vagy OTF-en kötött minden ügylet 
elszámolását központi szerződő fél (CCP) 
végezze el, amikor egy CCP elfogadja az 
adott pénzügyi eszközt elszámolásra.

Or. en


