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Módosítás 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

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 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Módosítás 622
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
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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 623
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
29 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 624
Ildikó Gáll-Pelcz
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság felfogásával szemben a nyílt hozzáférés először is növelné a jegyzett származtatott 
ügyletek ágazatában a rendszerszintű kockázatot. A jogalkotási javaslat az összekapcsolódást 
igyekszik elérni, és előmozdítja a rendszerszinten fontos piaci infrastruktúrák 
szétaprózódását. A szétaprózódás negatív hatással járhat a felügyeletet és a kockázatkezelést 
tekintve. A tőzsdén forgalmazott származtatott ügyletekre vonatkozó hozzáférési rendelkezések 
fel fogják aprózni ezeket a piacokat, és kockázatot jelentenek az árképzési mechanizmus 
ellenálló képességére nézve.

Módosítás 625
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 626
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A [ ] (EMIR) rendelet 8a. cikkének 
sérelme nélkül, a kereskedési helyszín 
biztosítja a kereskedési adatok betáplálását, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
alapon, ideértve a kérelem alapján a [ ] 

(1) A [ ] (EMIR) rendelet 8a. cikkének 
sérelme nélkül, a kereskedési helyszín csak 
akkor biztosítja a kereskedés utáni adatok 
betáplálását, megkülönböztetésmentes és 
átlátható alapon, ideértve a kérelem alapján 
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(EMIR) rendelet szerint engedélyezett 
vagy elismert CCP-hez való hozzáféréssel 
kapcsolatos díjakat, tekintet nélkül a 
kereskedési helyszínre, ahol az ügyletet 
végrehajtották. Ez az előírás nem 
vonatkozik az olyan származtatott 
szerződésre, amely az [EMIR] rendelet 8a. 
cikke szerint már a hozzáférési 
kötelezettségek hatálya alá tartozik.

a [ ] (EMIR) rendelet szerint engedélyezett 
vagy elismert, pénzügyi tranzakciókat 
elszámolni kívánó CCP-hez való 
hozzáféréssel kapcsolatos díjakat, 
amennyiben veszélyben van a pénzügyi 
piacok gördülékeny és rendezett 
működése. Ez az előírás nem vonatkozik 
az olyan származtatott szerződésre, amely 
az [EMIR] rendelet 8a. cikke szerint már a 
hozzáférési kötelezettségek hatálya alá 
tartozik.

Or. en

Módosítás 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A [ ] (EMIR) rendelet 8a. cikkének 
sérelme nélkül, a kereskedési helyszín 
biztosítja a kereskedési adatok betáplálását, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
alapon, ideértve a kérelem alapján a [ ] 
(EMIR) rendelet szerint engedélyezett 
vagy elismert CCP-hez való hozzáféréssel 
kapcsolatos díjakat, tekintet nélkül a 
kereskedési helyszínre, ahol az ügyletet 
végrehajtották. Ez az előírás nem 
vonatkozik az olyan származtatott 
szerződésre, amely az [EMIR] rendelet 8a. 
cikke szerint már a hozzáférési 
kötelezettségek hatálya alá tartozik.

(1) A [ ] (EMIR) rendelet 8a. cikkének 
sérelme nélkül, a kereskedési helyszín 
biztosítja a kereskedési adatok betáplálását, 
megkülönböztetésmentes, objektív és 
átlátható alapon, ideértve a kérelem alapján 
a [ ] (EMIR) rendelet szerint engedélyezett 
vagy elismert, az adott kereskedési 
helyszínen végrehajtott pénzügyi 
tranzakciókat elszámolni kívánó CCP-hez 
való hozzáféréssel kapcsolatos díjakat, 
kivéve akkor, ha ez a hozzáférés
egyértelműen és jelentősen veszélyeztetné 
a kereskedési helyszín gördülékeny és 
rendezett működését vagy a pénzügyi 
piacok működését, rendszerszintű 
kockázatot előidéző módon. Ez az előírás 
nem vonatkozik az olyan származtatott 
szerződésre, amely az [EMIR] rendelet 8a. 
cikke szerint már a hozzáférési 
kötelezettségek hatálya alá tartozik.

Or. en
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Módosítás 628
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A [ ] (EMIR) rendelet 8a. cikkének 
sérelme nélkül, a kereskedési helyszín 
biztosítja a kereskedési adatok betáplálását, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
alapon, ideértve a kérelem alapján a [ ] 
(EMIR) rendelet szerint engedélyezett 
vagy elismert CCP-hez való hozzáféréssel 
kapcsolatos díjakat, tekintet nélkül a 
kereskedési helyszínre, ahol az ügyletet 
végrehajtották. Ez az előírás nem 
vonatkozik az olyan származtatott 
szerződésre, amely az [EMIR] rendelet 8a. 
cikke szerint már a hozzáférési 
kötelezettségek hatálya alá tartozik.

(1) A .../.../EU [EMIR] rendelet 8. 
cikkének sérelme nélkül, a kereskedési 
helyszín biztosítja a kereskedési adatok 
betáplálását, megkülönböztetésmentes és 
átlátható alapon, ideértve a kérelem alapján 
a [ ] (EMIR) rendelet szerint engedélyezett 
vagy elismert CCP-hez való hozzáféréssel 
kapcsolatos díjakat, tekintet nélkül a 
kereskedési helyszínre, ahol az ügyletet 
végrehajtották. Ez az előírás nem 
vonatkozik az olyan származtatott 
szerződésre, amely az .../.../EU [EMIR] 
rendelet 8. cikke szerint már a hozzáférési 
kötelezettségek hatálya alá tartozik.

Or. en

Módosítás 629
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az a CCP, amely Európában vagy 
valamely harmadik országban már 
meghatározó piaci részesedéssel 
rendelkezik az elszámolás területén, a 
kereskedési helyszínekhez való hozzáférés 
29. cikk (1) bekezdésében megállapított 
jogát nem használhatja fel helyzetének 
megerősítésére.

Or. en
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Indokolás

Az erőfölénnyel rendelkező szereplők visszaélhetnek a hozzáférési jogokkal, hogy 
megerősítsék helyzetüket, és ily módon kiiktassák a versenyt. A származtatott eszközök 
esetében különösen nagy szükség van az e káros hatással szembeni ellenintézkedésre, 
tekintettel a bezáródási hatásokra és a nagy vonzerőre, amelyet a meglévő elszámolóházak az 
újonnan létrehozott vagy kisebb kereskedési helyszíneken forgalmazott termékekre 
gyakorolhatnak. E rendelkezés nélkül nem lehet verseny a származtatott ügyletek 
elszámolásának területén.

Módosítás 630
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A [.] (EMIR) rendeletben 
szabályozott tőzsdén kívüli származtatott 
ügyleteken kívüli más származtatott 
eszközökre vonatkozó kereskedési 
adatokhoz való, a 29. cikk (1) 
bekezdésében megállapított hozzáférést 
csak a származtatott eszközökkel folytatott 
teljes európai kereskedés 10%-ánál 
nagyobb hányadát képviselő kereskedési 
helyszínektől követelik meg.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a szervezett helyszíneken forgalmazott származtatott eszközök tekintetében az 
elszámolóházak és kereskedési helyszínek választéka álljon a piaci résztvevők rendelkezésére. 
Mindazonáltal annak biztosítása érdekében, hogy valóban létezhessen verseny és innováció, a 
hozzáférési rendelkezéseknek csak azokra kell vonatkozniuk, amelyek már megalapozták 
szilárd kereskedési tevékenységüket. Különösen az új belépőktől nem szabadna megkövetelni, 
hogy kereskedési adatokat biztosítsanak, amíg el nem érnek bizonyos piaci méretet.

Módosítás 631
Anne E. Jensen

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



AM\901887HU.doc 9/128 PE489.478v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tőzsdén kívüli származtatott 
ügyleteken kívüli más származtatott 
eszközök esetében a kereskedési
adatokhoz való, a 29. cikk (1) 
bekezdésében megállapított hozzáférés 
csak az olyan kereskedési helyszínekre 
alkalmazandó, amelyek a származtatott 
eszközökkel folytatott teljes európai 
kereskedés több mint 10%-át kezelik.

Or. en

Módosítás 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kereskedési helyszín a CCP-nek 
három hónapon belül ad írásos választ, és 
vagy megengedi azt, azzal a feltétellel, 
hogy a vonatkozó illetékes hatóság a (4) 
bekezdés szerint nem tagadta mega 
hozzáférést, vagy megtagadja a 
hozzáférést. A kereskedési helyszín egy 
hozzáférési kérelmet csak a (6) 
bekezdésben meghatározott feltételek 
esetén tagadhat meg. Amikor a hozzáférést 
visszautasítja, a kereskedési helyszín teljes 
körű indoklást ad a kereskedési 
helyszínnek adott válaszában, és a 
döntésről írásban tájékoztatja saját illetékes 
hatóságát. A kereskedési helyszínnek a 
hozzáférést a hozzáférési kérelemre adott 
pozitív választól számított három hónapon 
belül lehetővé kell tennie.

(3) A kereskedési helyszín a CCP-nek 
három hónapon belül ad írásos választ, és 
vagy megengedi azt, azzal a feltétellel, 
hogy a vonatkozó illetékes hatóság a (4) 
bekezdés szerint nem tagadta mega 
hozzáférést, vagy megtagadja a 
hozzáférést. A kereskedési helyszín egy 
hozzáférési kérelmet csak átfogó 
kockázatelemzés alapján és a (6)
bekezdésben meghatározott feltételek 
esetén tagadhat meg. Amikor a hozzáférést 
visszautasítja, a kereskedési helyszín teljes 
körű indoklást ad a kereskedési 
helyszínnek adott válaszában, és a 
döntésről írásban tájékoztatja saját illetékes 
hatóságát. A kereskedési helyszínnek a 
hozzáférést a hozzáférési kérelemre adott 
pozitív választól számított három hónapon 
belül lehetővé kell tennie.

Or. en
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Módosítás 633
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kereskedési helyszín a CCP-nek 
három hónapon belül ad írásos választ, és 
vagy megengedi azt, azzal a feltétellel, 
hogy a vonatkozó illetékes hatóság a (4) 
bekezdés szerint nem tagadta mega 
hozzáférést, vagy megtagadja a 
hozzáférést. A kereskedési helyszín egy 
hozzáférési kérelmet csak a (6) 
bekezdésben meghatározott feltételek 
esetén tagadhat meg. Amikor a hozzáférést 
visszautasítja, a kereskedési helyszín teljes 
körű indoklást ad a kereskedési 
helyszínnek adott válaszában, és a 
döntésről írásban tájékoztatja saját illetékes 
hatóságát. A kereskedési helyszínnek a 
hozzáférést a hozzáférési kérelemre adott 
pozitív választól számított három hónapon 
belül lehetővé kell tennie.

(3) A kereskedési helyszín a CCP-nek 
három hónapon belül ad írásos választ, és 
vagy megengedi azt, azzal a feltétellel, 
hogy a vonatkozó illetékes hatóság a (4) 
bekezdés szerint nem tagadta mega 
hozzáférést, vagy megtagadja a 
hozzáférést. A kereskedési helyszín egy 
hozzáférési kérelmet csak a (4) és a (6)
bekezdésben meghatározott feltételek 
esetén tagadhat meg. Amikor a hozzáférést 
visszautasítja, a kereskedési helyszín teljes 
körű indoklást ad a kereskedési 
helyszínnek adott válaszában, és a 
döntésről írásban tájékoztatja saját illetékes 
hatóságát. A kereskedési helyszínnek a 
hozzáférést a hozzáférési kérelemre adott 
pozitív választól számított három hónapon 
belül lehetővé kell tennie.

Or. en

Módosítás 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy kereskedési helyszín 
a (3) bekezdés alapján megtagadja a CCP-
től a hozzáférést, értesíti illetékes 
hatóságát, amely felülvizsgálja a döntést, 
hogy meggyőződjön arról, hogy az 
megfelel az (1) és a (2) bekezdésnek. Ha 
az illetékes hatóság úgy határoz, hogy a 
kereskedési helyszín nem felelt meg az (1) 
és a (3) bekezdésnek, határozatáról 
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tájékoztatja a kereskedési helyszínt, a 
CCP-t és a CCP illetékes hatóságát, és 
elrendeli, hogy a kereskedési helyszín 
három hónapon belül tegye lehetővé a 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 635
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kereskedési helyszín illetékes 
hatósága a CCP számára a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférést csak akkor 
tagadhatja meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a 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 
kereskedési helyszínnek és a CCP-nek, 
ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul.

(4) A kereskedési helyszín illetékes 
hatósága a CCP számára a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférést csak akkor 
tagadhatja meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a 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 
kereskedési helyszínnek és a CCP-nek, 
ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul. A tőzsdén 
kívüli származtatott ügyletek esetében a 
CCP kereskedési helyszínhez való 
hozzáférését a [.] (EMIR) rendelet 
rendelkezéseivel összhangban 
engedélyezik.

Or. en

Indokolás

Világosnak kell lennie, hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel sajátos jellemzőik 
miatt külön foglalkozik az EMIR szövege. Az egyéb pénzügyi termékeket, különösen a 
szabályozott piacokon a kereskedésbe bevezetett származtatott termékeket a MiFIR 
hozzáférési jogokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá kell vonni.
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Módosítás 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kereskedési helyszín illetékes 
hatósága a CCP számára a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférést csak akkor 
tagadhatja meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a 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 
kereskedési helyszínnek és a CCP-nek, 
ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul.

(4) A kereskedési helyszín illetékes 
hatósága a CCP számára a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférést csak akkor 
tagadhatja meg, amikor az ilyen hozzáférés 
egyértelműen és jelentősen veszélyeztetné 
a kereskedési helyszín gördülékeny és 
rendezett működését vagy a pénzügyi 
piacok működését, rendszerszintű 
kockázatot előidéző módon, illetve a 
Bizottság által az alábbi (6) bekezdés 
alapján elfogadandó más feltételek esetén. 
Ennek a határozatnak átfogó 
kockázatelemzésen kell alapulnia, 
figyelembe véve, hogy az EMIR 
rendelkezései nem akadályozzák meg a 
feleket abban, hogy kétoldalúan 
interoperabilitásban állapodjanak meg, 
akár a részvények, származtatott 
termékek, akár más eszközök tekintetében.
Ha egy illetékes hatóság megtagadja a 
hozzáférést, akkor a (2) bekezdésben 
említett kérelem kézhezvételétől számított 
két hónapon belül határozatot hoz, 
amelyben teljes körű indoklást ad a 
kereskedési helyszínnek és a CCP-nek, 
ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul.

Or. en

Módosítás 637
Gunnar Hökmark

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

(4) A kereskedési helyszín illetékes 
hatósága a CCP számára a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférést csak akkor 
tagadhatja meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a 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 
kereskedési helyszínnek és a CCP-nek, 
ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul.

(4) A kereskedési helyszín illetékes 
hatósága a CCP számára a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférést csak akkor 
tagadhatja meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a piacok gördülékeny és 
rendezett működését vagy egy olyan CCP 
helyzetének megerősítését eredményezné, 
amely már jelentős piaci részesedéssel 
rendelkezik az európai elszámolási 
ágazatban. 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. A CCP-k kereskedési helyszínhez 
való hozzáférési jogait a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletek tekintetében a [.] 
(EMIR) rendelet rendelkezéseivel 
összhangban állapítják meg.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a szervezett helyszíneken forgalmazott származtatott eszközök tekintetében az 
elszámolóházak és kereskedési helyszínek választéka álljon a piaci résztvevők rendelkezésére. 
Mindazonáltal annak biztosítása érdekében, hogy valóban létezhessen verseny és innováció, a 
hozzáférési rendelkezéseket nem szabad a jelentős piaci részesedések megerősítésére és az 
erőfölénnyel rendelkező szereplők megerősítésére felhasználni.

Módosítás 638
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kereskedési helyszín illetékes 
hatósága a CCP számára a kereskedési 

(4) A származtatott termékeken kívüli más 
pénzügyi eszközök tekintetében a
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helyszínhez való hozzáférést csak akkor 
tagadhatja meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a 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 
kereskedési helyszínnek és a CCP-nek, 
ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul.

kereskedési helyszín illetékes hatósága a 
CCP számára a kereskedési helyszínhez 
való hozzáférést csak akkor tagadhatja 
meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a piacok gördülékeny és 
rendezett működését. A származtatott 
termékek tekintetében a CCP csak akkor 
kap hozzáférést a kereskedési helyszínhez, 
ha ez a hozzáférés nem követelne meg 
interoperabilitást, és nem veszélyeztetné a 
piacok gördülékeny és rendezett 
működését, különösen a likviditás 
szétaprózódása miatt, és a kereskedési 
helyszín megfelelő mechanizmusokat 
léptetett életbe e szétaprózódás 
megakadályozására.
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 kereskedési 
helyszínnek és a CCP-nek, ideértve azokat 
a bizonyítékokat, amelyekre a határozat 
alapul.

Or. en

Módosítás 639
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kereskedési helyszín illetékes 
hatósága a CCP számára a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférést csak akkor 
tagadhatja meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a 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, 

(4) A tőzsdén kívüli származtatott 
ügyleteken kívüli más pénzügyi eszközök 
tekintetében a kereskedési helyszín 
illetékes hatósága a CCP számára a 
kereskedési helyszínhez való hozzáférést 
csak akkor tagadhatja meg, amikor az ilyen 
hozzáférés veszélyeztetné a piacok 
gördülékeny és rendezett működését. Ha 
egy illetékes hatóság ezen az alapon 
megtagadja a hozzáférést, akkor a (2) 
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amelyben teljes körű indoklást ad a 
kereskedési helyszínnek és a CCP-nek, 
ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul.

bekezdésben említett kérelem 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül határozatot hoz, amelyben teljes körű 
indoklást ad a kereskedési helyszínnek és a 
CCP-nek, ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul. A CCP-k 
kereskedési helyszínhez való hozzáférését 
a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
tekintetében a [.] (EMIR) rendelet 
rendelkezéseivel összhangban 
engedélyezik.

Or. en

Módosítás 640
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kereskedési helyszín illetékes 
hatósága a CCP számára a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférést csak akkor 
tagadhatja meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a 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 
kereskedési helyszínnek és a CCP-nek, 
ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul.

(4) Az átruházható értékpapírok és 
pénzpiaci eszközök tekintetében 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. Az 
egyéb eszközök tekintetében a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférést a kereskedési 
helyszín illetékes hatósága a következő 
kritériumok alapján határozza meg:

i) a likviditás szétaprózódása,
ii) működési kockázat és bonyolultság,
iii) a helyszínhez hozzáférő CCP-k 
aktuális száma,
iv) a piac gördülékeny és rendezett 
működésére gyakorolt lehetséges 
kedvezőtlen hatás.
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A kereskedési helyszín illetékes hatósága 
a CCP kérelmének beérkezését követően 
két hónapon belül kiadja határozatát, 
valamint a kérelmet követően egy 
hónapon belül jelentést tesz a célpiacról.
A határozatról értesítik a kereskedési 
helyszínt, a CCP-t és az EÉPH-t.

Or. en

Indokolás

Ha egy helyszínhez túl sok CCP fér hozzá, ez növeli a rendszer működésének bonyolultságát, 
és a likviditás szétaprózódása növelheti a kockázat általános szintjét, ezen túlmenően pedig 
minél több CCP kapcsolódik egy helyszínhez, annál kevésbé érhető el méretgazdaságosság az 
ügyfelek és az intézmények számára. A javasolt eljárások segíteni fognak az egyes kereskedési 
platformokhoz való leglényegesebb csatlakozások kiválasztásában.

Módosítás 641
Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kereskedési helyszín illetékes 
hatósága a CCP számára a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférést csak akkor 
tagadhatja meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a 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 
kereskedési helyszínnek és a CCP-nek, 
ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul.

(4) A kereskedési helyszín illetékes 
hatósága a CCP számára a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférést csak akkor 
tagadhatja meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a 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 
kereskedési helyszínnek és a CCP-nek, 
ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul. A tőzsdén 
kívüli származtatott ügyleteken kívüli más 
származtatott eszközök tekintetében a 
CCP számára csak akkor engedélyezik a 
kereskedési helyszínhez való hozzáférést, 
ha az érintett illetékes hatóságok biztosak 
abban, hogy az interoperabilitási 
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mechanizmusok nem veszélyeztethetik az 
elszámolási folyamatok stabilitását és 
megbízhatóságát. A CCP-k kereskedési 
helyszínhez való hozzáférését a tőzsdén 
kívüli származtatott ügyletek tekintetében 
a [.] (EMIR) rendelet rendelkezéseivel 
összhangban engedélyezik.

Or. en

Módosítás 642
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az illetékes hatóságok közötti 
véleménykülönbség esetén az EÉPH az 
illetékes hatóságok közötti vitákat az 
1095/2010/EU rendelet 19. cikkével 
összhangban rendezi.

Or. en

Indokolás

Ez hozzáigazítja a hozzáférési eljárást az EMIR rendeletben szereplőhöz, és jogi kötő erővel 
bíró közvetítői szereppel ruházza fel az EÉPH-t az illetékes hatóságok közötti viták rendezése 
tekintetében. Tekintettel egyes kritériumok szubjektív jellegére, e téren ez különösen fontos.

Módosítás 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a CCP és a kereskedési 
helyszín székhelye különböző 
tagállamokban található, a kereskedési 
helyszín illetékes hatósága konzultál a 
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CCP illetékes hatóságával, mielőtt a (3a) 
és a (4) bekezdés alapján a hozzáférés 
CCP-től való megtagadására vonatkozó 
határozatot hozna, és írásbeli, teljes körű 
indokolást ad számára határozatához. 
Amennyiben a CCP illetékes hatósága 
nem ért egyet a kereskedési helyszín 
illetékes hatóságának a (3a) vagy a (4) 
bekezdés alapján hozott határozatával, 
bármelyik illetékes hatóság az EÉPH elé 
viheti az ügyet, amely az 1095/2010/EU 
rendelet 19. cikke alapján ráruházott 
hatáskörének megfelelően járhat el.

Or. en

Módosítás 644
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A harmadik országokban létrehozott 
CCP-k hozzáférést kérhetnek egy 
kereskedési helyszínhez az Unióban, 
amennyiben az [EMIR] rendelet 23. cikke 
azt a CCP-t elismerte, és feltéve hogy a 
harmadik ország jogi keretrendszere 
ténylegesen egyenértékű kölcsönös 
elismerést biztosít az [EMIR] rendelet 
szerint engedélyezett CCP-k számára az 
abban a harmadik országban székhellyel 
rendelkező kereskedési helyszíneknek.

(5) A harmadik országokban létrehozott 
CCP-k hozzáférést kérhetnek egy 
kereskedési helyszínhez az Unióban, 
amennyiben az .../.../EU [EMIR] rendelet 
25. cikke azt a CCP-t elismerte, és feltéve 
hogy a harmadik ország jogi keretrendszere 
ténylegesen egyenértékű kölcsönös 
elismerést biztosít az [EMIR] rendelet 
szerint engedélyezett CCP-k számára az 
abban a harmadik országban székhellyel 
rendelkező kereskedési helyszíneknek.

Or. en

Módosítás 645
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész
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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 – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el a 
tőzsdén kívüli származtatott ügyleteken 
kívüli más eszközök tekintetében, amelyek 
meghatározzák:

Or. en

Indokolás

Világosnak kell lennie, hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel sajátos jellemzőik 
miatt külön foglalkozik az EMIR szövege. Az egyéb pénzügyi termékeket, különösen a 
szabályozott piacon a kereskedésbe bevezetett származtatott termékeket a MiFIR hozzáférési 
jogokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá kell vonni. A gyorsabb és következetesebb 
európai végrehajtás érdekében tisztázni kell annak fogalmát, hogy mi képez elkerülendő 
erőfölényt.

Módosítás 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
29 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 647
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést a kereskedési helyszín 
megtagadhatja, ideértve az ügyletek 
volumenén, a felhasználók számán vagy 
más, szükségtelen kockázatokat teremtő 
tényezőkön alapuló feltételeket.

a) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést a kereskedési helyszín 
megtagadhatja, csak amennyiben ez a 
hozzáférés veszélyeztetné a piacok 
gördülékeny és rendezett működését vagy 
káros hatással lenne a rendszerszintű 
kockázatra.

Or. en

Indokolás

Ez hozzáigazítja a hozzáférési eljárást az EMIR rendeletben szereplőhöz, és jogi kötő erővel 
bíró közvetítői szereppel ruházza fel az EÉPH-t az illetékes hatóságok közötti viták rendezése 
tekintetében. Tekintettel egyes kritériumok szubjektív jellegére, e téren ez különösen fontos.

Módosítás 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést a kereskedési helyszín 
megtagadhatja, ideértve az ügyletek 
volumenén, a felhasználók számán vagy 
más, szükségtelen kockázatokat teremtő 
tényezőkön alapuló feltételeket.

a) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést a kereskedési helyszín 
megtagadhatja, amelyeknek átláthatónak, 
objektívnek, arányosnak és 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, 
és magukban kell foglalniuk az ügyletek 
volumenén, a felhasználók számán vagy 
más, szükségtelen kockázatokat teremtő 
tényezőkön alapuló feltételeket, ideértve a 
piacok gördülékeny és rendezett 
működésével kapcsolatos feltételeket.

Or. en

Módosítás 649
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést a kereskedési helyszín 
megtagadhatja, ideértve az ügyletek 
volumenén, a felhasználók számán vagy 
más, szükségtelen kockázatokat teremtő 
tényezőkön alapuló feltételeket.

a) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést a kereskedési helyszín 
megtagadhatja, amelyeknek magukban 
kell foglalniuk az ügyletek volumenén, a 
felhasználók számán vagy más, 
szükségtelen kockázatokat teremtő 
tényezőkön alapuló feltételeket.

Or. en

Módosítás 650
Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést a kereskedési helyszín 
megtagadhatja, ideértve az ügyletek 
volumenén, a felhasználók számán vagy 
más, szükségtelen kockázatokat teremtő 
tényezőkön alapuló feltételeket.

a) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést a kereskedési helyszín a 
tőzsdén kívüli származtatott ügyleteken 
kívüli más eszközök tekintetében
megtagadhatja, ideértve az ügyletek 
volumenén, a felhasználók számán vagy 
más, szükségtelen kockázatokat teremtő 
tényezőkön alapuló feltételeket.

Or. en

Módosítás 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést megadják, ideértve a fejlesztési 

b) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést megadják, ideértve az ügyfelek 
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fázisban lévő pénzügyi eszközre 
vonatkozóan adott tájékoztatás bizalmas 
jellegét és a hozzáféréssel kapcsolatos 
díjak megkülönböztetésmentességét és 
átláthatóságát, a biztosítéki 
követelményeket és a letétkezelés operatív 
követelményeit.

keresletére és a biztonságra vonatkozó 
kritériumokat, a likviditás 
szétaprózódásának kezelésére szolgáló 
megfelelő mechanizmusokat, azt, hogy 
szükségesek-e interoperabilitási 
mechanizmusok, a fejlesztési fázisban lévő 
pénzügyi eszközre vonatkozóan adott 
tájékoztatás bizalmas jellegét és a 
hozzáféréssel kapcsolatos díjak 
megkülönböztetésmentességét és 
átláthatóságát, a biztosítéki 
követelményeket és a letétkezelés operatív 
követelményeit.

Or. en

Indokolás

Amennyiben interoperabilitási mechanizmusok szükségesek vagy fennáll a likviditás 
szétaprózódása és mechanizmusok vannak érvényben, ezt meg kell adni a hozzáférési 
feltételekben.

Módosítás 652
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hogy mi képez a 29. cikk (1) bekezdése 
a) pontjának (új) alkalmazásában az 
elszámolási tevékenység területén 
Európában vagy valamely harmadik 
országban meghatározó piaci részesedést.

Or. en

Indokolás

Indokolás: Világosnak kell lennie, hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel sajátos 
jellemzőik miatt külön foglalkozik az EMIR szövege. Az egyéb pénzügyi termékeket, különösen 
a szabályozott piacokon a kereskedésbe bevezetett származtatott termékeket a MiFIR 
hozzáférési jogokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá kell vonni. A gyorsabb és 
következetesebb európai végrehajtás érdekében tisztázni kell annak fogalmát, hogy mi képez 
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elkerülendő erőfölényt.

Módosítás 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH ezeket a szabályozástechnikai 
standardtervezeteket e rendelet 
hatálybalépése után [xx] hónapon belül 
benyújtja a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 654
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) mi jelentene olyan veszélyt a piacok 
gördülékeny és rendezett működésére 
nézve, amely indokolná az illetékes 
hatóságok részéről a hozzáférés 29. cikk 
(4) bekezdése szerinti megtagadását.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell annak fogalmát, hogy mi jelent veszélyt a piacok gördülékeny és rendezett 
működésére nézve, valamint hogy mi képez az európai elszámolási tevékenység terén jelentős 
piaci részesedést.

Módosítás 655
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés – b b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) mi képezne a 29. cikk (4) 
bekezdésének alkalmazásában az európai 
elszámolási tevékenység terén jelentős 
piaci részesedést.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell annak fogalmát, hogy mi jelent veszélyt a piacok gördülékeny és rendezett 
működésére nézve, valamint hogy mi képez az európai elszámolási tevékenység terén jelentős 
piaci részesedést.

Módosítás 656
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, hogy 
meghatározza a likviditás 
szétaprózódásának fogalmát az olyan 
származtatott termékek tekintetében, 
amelyek még nem tartoznak a .../.../EU 
[EMIR] rendelet 8. cikkében foglalt 
hozzáférési kötelezettségek hatálya alá. E 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetének lehetőség szerint tükrözniük 
kell a Bizottság által a .../.../EU [EMIR] 
rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerint 
elfogadott szabályozástechnikai 
standardokat. Az EÉPH a 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
...-ig* benyújtja a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardok
tervezetének az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkének megfelelő elfogadására.
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Or. en

Módosítás 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Módosítás 658
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Az EU-ban a jogi precedens elismeri azoknak a szerveknek a szellemi tulajdonjogait, amelyek 
referenciaértékeket alakítottak ki, és tisztességes keretet teremt a szellemi tulajdonjogok 
felhasználásához és engedélyezéséhez. A rendelkezések nem összeegyeztethetőek ezzel a 
precedenssel, és erőteljes negatív ösztönzőként vissza fogják fogni a jövőbeni innovációt és 
befektetést. Ezért a rendelkezéseket törölni kell. Érdemes legalább vitát indítani erről a 
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konkrét kérdésről.

Módosítás 659
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Indokolás

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP.Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Módosítás 660
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 661
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor valamely pénzügyi eszköz értékét 
egy referenciaértékhez viszonyítva 
számítják ki, a referenciaérték tulajdonosi 
jogait gyakorló személy gondoskodik arról, 
hogy a CCP-k és a kereskedési helyszínek 
a kereskedés és az elszámolás céljára 
megkülönböztetésmentes hozzáférést 
kapjanak:

Amikor valamely pénzügyi eszköz értékét 
egy referenciaindexhez viszonyítva 
számítják ki, a referenciaindex tulajdonosi 
jogait gyakorló személy gondoskodik arról, 
hogy a CCP-k és a kereskedési helyszínek 
a kereskedés és az elszámolás céljára 
megkülönböztetésmentes hozzáférést 
kapjanak:

Or. en

Módosítás 662
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor valamely pénzügyi eszköz értékét 
egy referenciaértékhez viszonyítva 
számítják ki, a referenciaérték tulajdonosi 
jogait gyakorló személy gondoskodik arról, 
hogy a CCP-k és a kereskedési helyszínek 
a kereskedés és az elszámolás céljára 
megkülönböztetésmentes hozzáférést 
kapjanak:

Amikor valamely pénzügyi eszköz értékét 
egy referenciaértékhez viszonyítva 
számítják ki, a referenciaérték tulajdonosi 
jogait gyakorló személy gondoskodik arról, 
hogy a CCP-k és a kereskedési helyszínek 
a kereskedési helyszín működésével 
kapcsolatban ügyfélszolgáltatások 
nyújtása vagy az elszámolás céljára 
megkülönböztetésmentes hozzáférést 
kapjanak:

Or. en

Indokolás

Sok kereskedési helyszínt olyan befektetési vállalkozások működtetnek, amelyek olyan 
eszközökkel kereskedhetnek vagy kívánhatnak kereskedni, amelyekre nézve a referenciaérték 
olyan célokból lényeges, amelyeknek semmi közük a kereskedési helyszín működéséhez. Úgy 
igazságos, ha a referenciaértékek tulajdonosainak (amelyek közül sok maga nem 
elszámolóház vagy helyszín működtetője) a tájékoztatásra és engedélyek nyújtására vonatkozó 
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kötelezettségét csak a MiFIR szempontjából lényeges felhasználásokra korlátozzák.

Módosítás 663
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor valamely pénzügyi eszköz értékét 
egy referenciaértékhez viszonyítva 
számítják ki, a referenciaérték tulajdonosi 
jogait gyakorló személy gondoskodik arról, 
hogy a CCP-k és a kereskedési helyszínek 
a kereskedés és az elszámolás céljára 
megkülönböztetésmentes hozzáférést 
kapjanak:

Amikor valamely termék vagy pénzügyi 
eszköz értékét egy referenciaindexhez
viszonyítva számítják ki, a referenciaindex
tulajdonosi jogait gyakorló személy 
gondoskodik arról, hogy a CCP-k és a 
kereskedési helyszínek a kereskedés és az 
elszámolás céljára 
megkülönböztetésmentes hozzáférést 
kapjanak:

Or. en

Indokolás

További pontosítást biztosít.

Módosítás 664
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a releváns ár- és adatfolyamokhoz és az 
adott referenciaérték összetételére, 
módszertanára és árazására vonatkozó 
információkhoz; és

a) a releváns ár- és adatfolyamokhoz és –
amennyiben szükséges és nem sért 
harmadik felekkel szembeni titoktartási 
kötelezettségeket – az adott referenciaérték 
összetételére, alapvető módszertanára és 
árazására vonatkozó információkhoz; és

Or. en
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Indokolás

Egyes információk bizalmas forrásokból származnak, és annak megengedése, hogy ezeket 
előre továbbítsák, nem lenne helyénvaló.

Módosítás 665
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az engedélyekhez. b) a megfelelő, nem kizárólagos 
engedélyekhez, amelyek a 
referenciaindexnek a vonatkozó termékek 
vagy pénzügyi eszközök kereskedéséhez 
és/vagy elszámolásához való 
felhasználására szólnak.

Or. en

Indokolás

A javaslat a referenciaindex bővített fogalommeghatározását vezeti be, és bővíti a Bizottság 
megfogalmazását azoknak a feltételeknek a meghatározásával, amelyeknek bármilyen 
referenciaindexre vonatkozó engedélyre érvényesnek kell lenniük.

Módosítás 666
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az engedélyekhez. b) az (1) bekezdés a) pontjában említett 
információk felhasználására szóló
engedélyekhez, amelyek megfelelőek egy 
kereskedési helyszín működésével 
kapcsolatban ügyfélszolgáltatások 
nyújtása vagy elszámolás céljából.
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Or. en

Módosítás 667
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az engedélyekhez. b) a megfelelő, nem kizárólagos 
engedélyekhez, amelyek a 
referenciaindexnek a vonatkozó termékek 
vagy pénzügyi eszközök kereskedéséhez 
és/vagy elszámolásához való 
felhasználására szólnak, a kkv-k 
tekintetében a megfelelő arányosságra és 
esetleges részleges követelményekre 
figyelemmel.

Or. en

Indokolás

Az engedélyeknek inkább megfelelőnek, semmint azonosítottnak kell lenniük, amennyiben nem 
diszkriminatívak. A kkv-k időnként szűkített feltételekhez jutnak, vagy csak részleges 
információkra van szükségük.

Módosítás 668
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen információkhoz való hozzáférést 
ésszerű üzleti alapon kell megadni, a CCP 
vagy a kereskedési helyszín által benyújtott 
kérelem beérkezését követő három 
hónapon belül, és mindenképpen olyan 
áron, amely nem magasabb, mint az a 
legalacsonyabb ár, amelyen a 
referenciaérték szolgáltatója az 
információkhoz való hozzáférést biztosítja 

Az ilyen információkhoz való hozzáférést 
ésszerű üzleti alapon kell megadni, a CCP 
vagy a kereskedési helyszín által benyújtott 
kérelem beérkezését követő három 
hónapon belül.
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vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokat engedélyezi egy másik CCP-nek, 
kereskedési helyszínnek vagy bármely 
kapcsolt személynek az elszámolás és a 
kereskedés céljaira.

Or. en

Módosítás 669
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen információkhoz való hozzáférést 
ésszerű üzleti alapon kell megadni, a CCP 
vagy a kereskedési helyszín által benyújtott 
kérelem beérkezését követő három 
hónapon belül, és mindenképpen olyan 
áron, amely nem magasabb, mint az a
legalacsonyabb ár, amelyen a 
referenciaérték szolgáltatója az 
információkhoz való hozzáférést biztosítja 
vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokat engedélyezi egy másik CCP-nek, 
kereskedési helyszínnek vagy bármely 
kapcsolt személynek az elszámolás és a 
kereskedés céljaira.

Az ilyen információkhoz való hozzáférést 
és a nem kizárólagos engedélyeket 
tisztességes, ésszerű, 
megkülönböztetésmentes üzleti 
feltételekkel kell megadni, a CCP vagy a 
kereskedési helyszín által benyújtott 
kérelem beérkezését követő három 
hónapon belül, olyan kereskedelmi 
feltételek mellett, amelyek nem
terhesebbek azoknál a feltételeknél, mint 
amelyek mellett a referenciaindex
szolgáltatója az információkhoz való 
hozzáférést biztosítja vagy a 
referenciaindexhez fűződő 
szellemitulajdon-jogokat engedélyezi egy 
másik CCP-nek, kereskedési helyszínnek 
vagy bármely kapcsolt személynek az 
elszámolás és a kereskedés céljaira.

Or. en

Indokolás

A javaslat bővíti a Bizottság megfogalmazását, hogy abból kiderüljön, hogy az engedélyeket 
kereskedelmi feltételek mellett kell megadni (vagyis hogy nem lesznek ingyenesek). Az új 
szöveg úgy hangzik, hogy „olyan kereskedelmi feltételek mellett, amelyek nem terhesebbek 
[...], mint”. Ez lehetőséget enged pl. a mennyiségi engedményekre stb.
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Módosítás 670
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen információkhoz való hozzáférést 
ésszerű üzleti alapon kell megadni, a CCP 
vagy a kereskedési helyszín által benyújtott 
kérelem beérkezését követő három 
hónapon belül, és mindenképpen olyan 
áron, amely nem magasabb, mint az a 
legalacsonyabb ár, amelyen a 
referenciaérték szolgáltatója az 
információkhoz való hozzáférést biztosítja 
vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokat engedélyezi egy másik CCP-nek, 
kereskedési helyszínnek vagy bármely 
kapcsolt személynek az elszámolás és a 
kereskedés céljaira.

Az információkhoz való hozzáférést 
magában foglaló engedélyt ésszerű üzleti 
alapon kell megadni, a CCP vagy a 
kereskedési helyszín által benyújtott 
kérelem beérkezését követő három 
hónapon belül, és mindenképpen az azonos 
pénznemben denominált összes pénzügyi 
eszköz tekintetében olyan árszerkezet 
mellett, amely az azonos időzónába 
tartozó összes CCP-t és kereskedési
helyszínt hasonló bánásmódban részesíti.

Az engedély iránti kérelmet a 
referenciaérték tulajdonosi jogait 
gyakorló személy legfeljebb öt éven át 
utasíthatja el azt követően, hogy a CCP, 
kereskedési helyszín vagy bármely 
kapcsolt személy az elszámolás és 
kereskedés céljára először kereskedni és 
elszámolni kezdett az adott 
referenciaértékkel.
A CCP, kereskedési helyszín vagy kapcsolt 
gazdálkodó egység bármilyen pénzügyi 
terméket felkínálhat kereskedés és 
elszámolás céljára anélkül, hogy 
engedélyt szerezne az index 
szolgáltatójától.

Or. en

Módosítás 671
Wolf Klinz

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

Az ilyen információkhoz való hozzáférést 
ésszerű üzleti alapon kell megadni, a CCP 
vagy a kereskedési helyszín által benyújtott 
kérelem beérkezését követő három 
hónapon belül, és mindenképpen olyan 
áron, amely nem magasabb, mint az a 
legalacsonyabb ár, amelyen a 
referenciaérték szolgáltatója az 
információkhoz való hozzáférést biztosítja 
vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokat engedélyezi egy másik CCP-nek, 
kereskedési helyszínnek vagy bármely 
kapcsolt személynek az elszámolás és a 
kereskedés céljaira.

Az ilyen információkhoz való hozzáférést, 
ideértve az engedélyeket is, a CCP vagy a 
kereskedési helyszín által benyújtott 
kérelem beérkezését követő három 
hónapon belül kell megadni, és az egy 
másik CCP-nek, kereskedési helyszínnek 
vagy bármely kapcsolt személynek az 
elszámolás és a kereskedés céljaira 
biztosítottal azonos árszerkezet mellett.

Or. en

Módosítás 672
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen információkhoz való hozzáférést 
ésszerű üzleti alapon kell megadni, a CCP 
vagy a kereskedési helyszín által benyújtott 
kérelem beérkezését követő három 
hónapon belül, és mindenképpen olyan 
áron, amely nem magasabb, mint az a 
legalacsonyabb ár, amelyen a 
referenciaérték szolgáltatója az 
információkhoz való hozzáférést biztosítja 
vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokat engedélyezi egy másik CCP-nek, 
kereskedési helyszínnek vagy bármely 
kapcsolt személynek az elszámolás és a 
kereskedés céljaira.

Az ilyen információkhoz és a nem 
kizárólagos engedélyekhez való 
hozzáférést tisztességes, ésszerű, 
megkülönböztetésmentes és üzletszerű 
feltételek mellett kell megadni, a CCP vagy 
a kereskedési helyszín által benyújtott 
kérelem beérkezését követő három 
hónapon belül, olyan üzletszerű, független 
felek között szokásos feltételek mellett, 
amelyek nem terhesebbek, mint azok a 
feltételek, amelyek mellett a 
referenciaindex szolgáltatója az 
információkhoz való hozzáférést biztosítja 
vagy a referenciaindexhez fűződő 
szellemitulajdon-jogokat engedélyezi egy 
másik CCP-nek, kereskedési helyszínnek 
vagy bármely kapcsolt személynek az 
elszámolás és a kereskedés céljaira.
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Or. en

Indokolás

Az engedélyeknek inkább megfelelőnek, semmint azonosítottnak kell lenniük, amennyiben nem 
diszkriminatívak. A kkv-k időnként szűkített feltételekhez jutnak, vagy csak részleges 
információkra van szükségük.

Módosítás 673
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) CCP, kereskedési helyszín vagy 
kapcsolt gazdálkodó egység nem köthet 
olyan megállapodást a referenciaérték
bármiféle szolgáltatójával, amelynek 
eredménye az lenne, hogy:

(2) EU-n belüli CCP, kereskedési helyszín 
vagy kapcsolt gazdálkodó egység nem 
köthet olyan megállapodást a 
referenciaindex bármiféle szolgáltatójával, 
illetve nem vehet abban továbbra is 
félként részt, amely azzal az eredménnyel 
jár vagy járna, hogy:

Or. en

Indokolás

A 30. cikknek világosabbnak kellene lennie a jogrendszer hatókörét illetően. A jelenlegi 
megfogalmazásban feltételezhető, hogy ez az uniós CCP-kre, kereskedési helyszínekre és más 
kapcsolt egységekre lesz csak alkalmazandó. A 30. cikk (2) bekezdésének javasolt átdolgozott 
szövege néhány potenciálisan félreérthető megfogalmazást igyekszik pontosítani, amelyet a 
kettős tagadás okoz, és igyekszik tisztázni a jogrendszerre és a visszamenőleges alkalmazásra 
vonatkozó pontokat.

Módosítás 674
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megakadályozná bármely egyéb CCP 
vagy kereskedési helyszín számára az (1) 
bekezdés szerinti információkhoz vagy 
jogokhoz való hozzáférést; vagy

a) megakadályozná bármely egyéb CCP 
vagy kereskedési helyszín számára az (1) 
bekezdés szerinti információkhoz vagy 
jogokhoz való hozzáférést; vagy

Or. en

Indokolás

A 30. cikknek világosabbnak kellene lennie a jogrendszer hatókörét illetően. A jelenlegi 
megfogalmazásban feltételezhető, hogy ez az uniós CCP-kre, kereskedési helyszínekre és más 
kapcsolt egységekre lesz csak alkalmazandó. A 30. cikk (2) bekezdésének javasolt átdolgozott 
szövege néhány potenciálisan félreérthető megfogalmazást igyekszik pontosítani, amelyet a 
kettős tagadás okoz, és igyekszik tisztázni a jogrendszerre és a visszamenőleges alkalmazásra 
vonatkozó pontokat.

Módosítás 675
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megakadályozná bármely egyéb CCP 
vagy kereskedési helyszín számára, hogy 
az ilyen információkhoz vagy jogokhoz 
való hozzáférése kevésbé kedvező legyen 
az adott CCP vagy kereskedési helyszín 
számára biztosítottaknál.

b) azt eredményezné bármely egyéb CCP 
vagy kereskedési helyszín számára, hogy 
az ilyen információkhoz vagy jogokhoz 
való hozzáférése kevésbé kedvező legyen 
az adott CCP vagy kereskedési helyszín 
számára biztosítottaknál.

Or. en

Indokolás

A 30. cikknek világosabbnak kellene lennie a jogrendszer hatókörét illetően. A jelenlegi 
megfogalmazásban feltételezhető, hogy ez az uniós CCP-kre, kereskedési helyszínekre és más 
kapcsolt egységekre lesz csak alkalmazandó. A 30. cikk (2) bekezdésének javasolt átdolgozott 
szövege néhány potenciálisan félreérthető megfogalmazást igyekszik pontosítani, amelyet a 
kettős tagadás okoz, és igyekszik tisztázni a jogrendszerre és a visszamenőleges alkalmazásra 
vonatkozó pontokat.
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Módosítás 676
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A Bizottságtól új index kipróbálása 
céljából kérelmezni lehet korlátozott idejű 
engedélyt, amely elhalaszt egyes nem 
kizárólagos kritériumokat.

Or. en

Indokolás

Egy index kialakításakor nem feltétlenül célszerű azt azonnal engedélyezni, vagy még azt 
megelőzően engedélyezni, hogy referenciaértékként meghonosodott volna. Ezeket eseti alapon 
kell elvégezni.

Módosítás 677
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az (1) bekezdés b) pontjában említett 
engedélyek által lefedendő 
felhasználásokat;

Or. en

Módosítás 678
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

b) azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
hozzáférést megadják, ideértve a biztosított 
tájékoztatás bizalmas jellegét.

b) azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
hozzáférést és az engedélyeket megadják, 
ideértve a biztosított tájékoztatás bizalmas 
jellegét, valamint a megkövetelt 
tisztességes, ésszerű, 
megkülönböztetésmentes üzleti feltételek 
jellegét.

Or. en

Indokolás

A 30. cikk (3) bekezdésének kifejezetten elő kell írnia, hogy a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusai határozzák meg az engedélyek és az információkhoz való hozzáférés 
megadása során alkalmazandó feltételek elemeit, azt biztosítandó, hogy az felölelje a lényeges 
szempontokat.

Módosítás 679
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) azt az eljárást, amelyet akkor kell 
követni, ha egy CCP vagy kereskedési 
helyszín elutasítja az engedély megkötését 
a három hónapos időszakon belül;

Or. en

Indokolás

Ha egy CCP nem tárgyal, léteznie kell valamilyen eljárásnak.

Módosítás 680
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az új index kipróbálására szolgáló 
korlátozott időtartamú engedély általános 
feltételeit;

Or. en

Indokolás

Amikor folyamatban van egy index kialakítása, az engedélyezés korai lehet, de jelezni kell, 
hogy a mentesség hogyan fog működni.

Módosítás 681
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. cikk
Az 1095/2010/EU rendelet 9. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban az EÉPH 
nyomon követi a befektetési termékeket, 
ideértve az Unióban forgalomba hozott, 
forgalmazott vagy értékesített strukturált 
betéteket és pénzügyi eszközöket is. Az 
EÉPH ezért -ig* folyamatosan 
megvizsgálja ezeket a termékeket, 
amelyeket az Unióban forgalomba 
hoznak, forgalmaznak vagy értékesítenek. 
Amennyiben ez a vizsgálat azt mutatja, 
hogy egy termék nem teljesíti az e rendelet 
31a. cikkében meghatározott 
kritériumokat, az adott terméket nem 
szabad az Unióban forgalomba hozni, 
forgalmazni vagy értékesíteni.
Az EÉPH-nak minden új terméket meg 
kell vizsgálnia, amelyet e rendelet 
hatálybalépése előtt 12 hónappal nem 
hoztak forgalomba, nem forgalmaztak és 
nem értékesítettek az Unióban, és az az 
EU-ban csak akkor bocsátható piacra, 
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forgalmazható vagy értékesíthető, ha 
teljesíti az e rendelet 31a. cikkében 
meghatározott kritériumokat.
Azokat a pénzügyi termékeket, amelyeket 
e rendelet hatályba lépése előtt, de 
legfeljebb 12 hónappal korábban 
forgalomba hoztak, forgalmaztak vagy 
értékesítettek az Unióban, az addigiakhoz 
hasonlóan forgalomba lehet hozni, 
forgalmazni lehet vagy értékesíteni lehet, 
amíg az EÉPH meg nem vizsgálja, hogy 
teljesítik-e a nyilvántartásba vételi 
kritériumokat.
Azoknak a pénzügyi termékeknek a 
vizsgálatát, amelyekkel e rendelet 
hatálybalépése előtt már kereskedtek, -ig* 
be kell fejezni.
_____________
* HL: kérjük a dátum beillesztését: 24 
hónappal a rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a pénzügyi piacokat rábírják arra, hogy visszatérjenek alapvető 
feladatukhoz, ami a reálgazdaság kiszolgálása, szükségtelenül magas kockázat vállalása 
nélkül. Ennek biztosítása érdekében a pénzügyi termékek engedélykötelesek.

Módosítás 682
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH hatásköre ideiglenes 
beavatkozásokra

Az EÉPH beavatkozási hatásköre

Or. en
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Módosítás 683
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH hatásköre ideiglenes 
beavatkozásokra

Az EÉPH beavatkozási hatásköre

Or. en

Módosítás 684
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1095/2010/EU rendelet 9. cikkének (5) 
bekezdésével összhangban az EÉPH, ha 
alaposan meggyőződött róla, hogy a (2) és 
(3) bekezdések teljesülnek, ideiglenesen 
megtilthatja vagy korlátozhatja az 
Unióban:

Az 1095/2010/EU rendelet 9. cikkének (5) 
bekezdésével összhangban az EÉPH 
kivételes körülmények között, amennyiben 
a nemzeti szabályozó elmulasztott eljárni, 
és ha alaposan meggyőződött róla, hogy a 
(2) és (3) bekezdések teljesülnek, 
ideiglenesen megtilthatja vagy 
korlátozhatja az Unióban:

Or. en

Módosítás 685
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bizonyos pénzügyi eszközök, vagy 
bizonyos jellemzőkkel rendelkező 

a) az [új MiFID] irányelv I. mellékletének 
C. szakaszában felsorolt bármely pénzügyi 
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pénzügyi eszközök forgalomba hozását, 
forgalmazását vagy értékesítését; vagy

eszköz forgalomba hozását, forgalmazását 
vagy értékesítését; vagy

Or. en

Indokolás

A szöveg „bizonyos pénzügyi eszközöket” és „a pénzügyi tevékenységek vagy gyakorlatok 
valamely típusát” említi, és további jogi világosság szükséges. A „bizonyos” kifejezést le kell 
szűkíteni azáltal, hogy világosan összekapcsolják a pénzügyi eszközöket a MiFID I. 
mellékletének C. szakaszában felsorolt befektetésekkel.

Módosítás 686
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a pénzügyi tevékenységek vagy 
gyakorlatok valamely típusát.

b) a pénzügyi tevékenységek vagy 
gyakorlatok valamely típusát. A nem-
pénzügyi szerződő felek olyan 
származtatott ügyletei, amelyek a 
kereskedelmi tevékenységhez vagy a 
likviditási és pénzgazdálkodáshoz 
közvetlenül kapcsolódó kockázatokat
objektíven mérhető módon csökkentik, 
mentesülnek az e cikk szerinti tiltás vagy 
korlátozás alól.

Or. de

Indokolás

A rendelettervezet jelentősen kibővíti az EÉPH és a nemzeti felügyeleti hatóságok hatásköreit, 
amelyek gyakorlása súlyos és az elérni kívánttól eltérő kihatásokkal lesz a nem pénzügyi 
vállalkozások kockázatkezelési stratégiájára. A módosítási javaslat ezért a nem pénzügyi 
vállalkozások fedezeti célra szolgáló származtatott ügyleteit kiveszi a felügyeleti jogi 
intézkedések hatálya alól. Ez a kivétel azt veszi figyelembe, hogy az érintett származtatott 
ügyletek nem jelentenek kockázatot a pénzügyi rendszer stabilitására nézve.

Módosítás 687
Olle Schmidt
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az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előfordulhat, hogy az EÉPH a tiltást vagy 
korlátozást meghatározott körülményektől 
teszi függővé, vagy alóla kivételt 
engedélyez.

Előfordulhat, hogy az EÉPH a tiltást vagy 
korlátozást az általa meghatározott 
kivételes körülményektől teszi függővé.

Or. en

Indokolás

Az EÉPH csak akkor hoz határozatot az (1) bekezdés alapján, ha egy pénzügyi eszköz, 
tevékenység vagy gyakorlat jelentős befektetővédelmi aggályokat vet fel, vagy súlyos veszélyt 
jelent a pénzügyi piacok szabályos működésére és integritására vagy a pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének stabilitására nézve, mint az EÉPH a piaci kudarcra vonatkozó 
formális elemzés elvégzése után megállapította.

Módosítás 688
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem pénzügyi szerződő felek olyan 
származtatott ügyletei, amelyek a [...] 
(EMIR) rendelet [10. cikkének] megfelelő 
kereskedelmi tevékenységhez vagy a 
likviditási és pénzgazdálkodáshoz 
közvetlenül kapcsolódó kockázatokat
objektíven mérhető módon csökkentik, 
mentesülnek a tiltás vagy korlátozás alól.

Or. en

Módosítás 689
Werner Langen
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az (1) bekezdés szerinti felhatalmazás 
nem vonatkozik a nem pénzügyi szerződő 
felek olyan származtatott ügyleteire, 
amelyek objektíven mérhető módon 
csökkentik a szerződő fél vagy a 
vállalatcsoportjába tartozó nem pénzügyi 
szerződő felek kereskedelmi 
tevékenységéhez vagy 
vállalatfinanszírozásához közvetlenül 
kapcsolódó kockázatokat.

Or. de

Indokolás

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten. 
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen. 
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Módosítás 690
Burkhard Balz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EÉPH az 1095/2010/EU rendelet 
9. cikkének (2) bekezdésével összhangban 
támogatja az illetékes hatóságokat az 
Unióban forgalomba hozott, forgalmazott 
és értékesített befektetési termékek, köztük 
a strukturált betétek és pénzügyi eszközök 
ellenőrzése során, mielőtt azokat az 
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Unióban forgalomba hozzák, 
forgalmazzák vagy értékesítik, az illetékes 
hatóságokkal együttműködésben.

Or. en

Módosítás 691
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EÉPH az (1) bekezdés alapján csak 
akkor hoz határozatot, ha a következő 
feltételek mindegyike teljesül:

(2) Az EÉPH az (1) bekezdés alapján 
határozatot hoz, ha a következő feltételek 
mindegyike teljesül:

Or. en

Módosítás 692
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a javasolt lépésre olyan veszély fellépése 
miatt van szükség, amely a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az uniós pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását fenyegeti;

a) a javasolt lépésre olyan komoly veszély 
fellépése miatt van szükség, amely a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az uniós pénzügyi rendszer egészének vagy
egy részének stabilitását fenyegeti;

Or. en

Módosítás 693
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a javasolt lépésre olyan veszély fellépése 
miatt van szükség, amely a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az uniós pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását fenyegeti;

a) a javasolt lépésre olyan veszély fellépése 
miatt van szükség, amely a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését, gazdasági 
hasznosságát és integritását, vagy az uniós 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását fenyegeti;

Or. en

Módosítás 694
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az illetékes hatóság vagy illetékes 
hatóságok nem tettek lépéseket a veszély 
kezelésére, vagy a megtett lépések nem 
megfelelőek a veszély kezeléséhez.

törölve

Or. en

Indokolás

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.
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Módosítás 695
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az EÉPH e cikk alapján lépéseket 
tesz, figyelembe kell vennie, hogy az 
intézkedés mennyiben felel meg a 
következőknek:

Amikor az EÉPH e cikk alapján lépéseket 
tesz, amennyire lehetséges, biztosítania
kell, hogy az intézkedés:

Or. en

Módosítás 696
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az illetékes hatóság vagy illetékes 
hatóságok a 32. cikk szerinti intézkedést 
hoztak, az EÉPH az (1) bekezdésben 
említett lépéseket anélkül is megteheti, 
hogy kiadná a 33. cikkben előírt 
véleményt.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előző módosítás következménye.

Módosítás 697
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

31a. cikk
Lakossági ügyfelek számára jóváhagyott 

termékek 
Az EÉPH kritériumokat állapíthat meg a 
lakossági ügyfelek számára alkalmasként 
jóváhagyott bizonyos termékek 
tekintetében, hogy alacsony költség 
mellett biztosítsa a könnyen érthető 
pénzügyi termékek elégséges kínálatát a 
lakossági ügyfelek számára.

Or. en

Módosítás 698
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
Az Unión belüli forgalomba hozatal, 
forgalmazás vagy értékesítés érdekében az 
EÉPH minden pénzügyi terméket 
megvizsgál, nyilvántartásba vesz és 
elfogad. Az e rendelet hatálybalépése előtt 
már létező termékeket az e rendelet 31. 
cikkének (-1) bekezdése szerint szerzett jog 
illeti meg.
Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, hogy 
meghatározza azokat a kritériumokat, 
amelyeket meg kell vizsgálni, mielőtt egy
pénzügyi terméket nyilvántartásba lehet 
venni. A megvizsgálandó kritériumok 
többek között a következőket foglalják 
magukban:
– alacsony kockázat a gazdaság és a 
társadalom egésze számára,
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– a pénzügyi termék átláthatósága a 
nyilvánosság, a piaci résztvevők és az 
érintett hatóságok számára,
– a reálgazdaság szükségleteinek 
kiszolgálása,
– áringadozás lehetséges kiváltása vagy 
fokozása bármely piacon,
– az árképzés lehetséges torzítása,
– a túlzott spekuláció lehetséges fokozása.
A pénzügyi termék Unióban való 
nyilvántartásba vételéért a kibocsátó díjat 
fizet az EÉPH-nak. A díj az érintett 
termék bonyolultságához igazodik.
A díjakat az EÉPH szabja meg, és az adott 
pénzügyi termék nyilvántartásba vételéhez 
szükséges kezdeti vizsgálat költségeinek 
legalább kétharmadát fedezik.

Or. en

Módosítás 699
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31b. cikk
Független közvetítők 

megkülönböztetésmentes hozzáférése a 
pénzügyi termékekhez

A pénzügyi termékeket kibocsátóik az 
összes közvetítő számára egyenlő feltételek 
mellett elérhetővé teszik.

Or. en
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Módosítás 700
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
31 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31b. cikk
A nyersanyagárak alakulásával 
összekapcsolt pénzügyi termékek és 
alapok, valamint az ilyen elemeket 
tartalmazó termékek forgalomba hozatala, 
forgalmazása és értékesítése az Unióban 
tilos.

Or. en

Indokolás

Bizonyítékok támasztják alá, hogy a nyersanyagárak alakulásához kapcsolt aktívan és
passzívan kezelt termékek, így például az indexkövető alapok, az utóbbi évek nagy 
nyersanyagár-ingadozásainak fő okai közé tartoznak. Az élelmiszer- és nyersanyagellátás 
ésszerű áron történő biztosítása érdekében ezeket a termékeket be kell tiltani.

Módosítás 701
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság megtilthatja vagy 
korlátozhatja az adott tagállamban vagy 
tagállamból:

(1) Az illetékes hatóság kivételes esetben
megtilthatja vagy korlátozhatja az adott 
tagállamban vagy tagállamból:

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóság csak akkor hoz határozatot az (1) bekezdés alapján, ha egy pénzügyi 
eszköz, tevékenység vagy gyakorlat jelentős befektetővédelmi aggályokat vet fel, vagy súlyos 
veszélyt jelent a pénzügyi piacok szabályos működésére és integritására vagy a pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének stabilitására nézve, és a hatóság elvégezte a piaci 
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kudarcra vonatkozó formális elemzést.

Módosítás 702
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bizonyos pénzügyi eszközök, vagy 
bizonyos jellemzőkkel bíró pénzügyi 
eszközök forgalomba hozását, 
forgalmazását vagy értékesítését; vagy

a) az [új MiFID] irányelv I. mellékletének 
C. szakaszában felsorolt bármely pénzügyi 
eszköz forgalomba hozását, forgalmazását 
vagy értékesítését; vagy

Or. en

Indokolás

A szöveg „bizonyos pénzügyi eszközöket” és „a pénzügyi tevékenységek vagy gyakorlatok 
valamely típusát” említi, és további jogi világosság szükséges. A „bizonyos” kifejezést le kell 
szűkíteni azáltal, hogy világosan összekapcsolják a pénzügyi eszközöket a MiFID I. 
mellékletének C. szakaszában felsorolt befektetésekkel.

Módosítás 703
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem pénzügyi szerződő felek olyan 
származtatott ügyletei, amelyek objektíven 
mérhető módon csökkentik a [...] (EMIR) 
rendelet [10. cikkének] megfelelő 
kereskedelmi tevékenységhez vagy a 
likviditási és pénzgazdálkodáshoz 
közvetlenül kapcsolódó kockázatokat, 
mentesülnek a tilalom vagy korlátozás 
alól.

Or. en
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Módosítás 704
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az (1) bekezdés szerinti felhatalmazás 
nem vonatkozik a nem pénzügyi szerződő 
felek olyan származtatott ügyleteire, 
amelyek objektíven mérhető módon 
csökkentik a szerződő fél vagy a 
vállalatcsoportjába tartozó nem pénzügyi 
szerződő felek kereskedelmi 
tevékenységéhez vagy 
vállalatfinanszírozásához közvetlenül 
kapcsolódó kockázatokat.

Or. de

Indokolás

A nem pénzügyi vállalkozások elszámolási kötelezettség alóli kivétele révén ezeknek a 
vállalkozások lehetősége nyílik a tőzsdén kívüli piacokon lebonyolított strukturált, nem 
szabványosítható ügyletek segítségével a hatékony és tartós kockázatkezelésre, pl. az áruk 
áraival kapcsolatos kockázatok csökkentése céljából. E célból ezeknek a vállalkozásoknak 
továbbra is képesnek kell lenniük arra, hogy a tőzsdén kívüli piacokon keresztül sajátos 
szükségleteikre szabott származtatott ügyleteket találjanak és kössenek.

Módosítás 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pénzügyi eszköz vagy tevékenység 
vagy gyakorlat jelentős aggályokat vált ki a 
befektetővédelem szempontjából vagy 
komoly fenyegetést jelent a pénzügyi 
piacok szabályos működése és integritása, 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 

a) a befektetési termék, a pénzügyi eszköz 
vagy tevékenység vagy gyakorlat jelentős 
aggályokat vált ki a befektetővédelem 
szempontjából vagy komoly fenyegetést 
jelent a pénzügyi piacok szabályos 
működése és integritása, vagy a pénzügyi 
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egy részének stabilitása szempontjából;
system;

rendszer egészének vagy egy részének 
stabilitása szempontjából, vagy a 
származtatott termék káros hatással van 
az alapul szolgáló piac árképzési 
mechanizmusára;

Or. en

Indokolás

Az indexeken alapuló pénzügyi termékekbe vagy eszközökbe történő „befektetés” az elmúlt 10 
évben nagyon jelentős mértékben fokozódott, különösen a származékos piacon. Ezek a 
termékek bizonyítottan káros hatást gyakorolnak az alapul szolgáló piac árképzési 
mechanizmusára.

Módosítás 706
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pénzügyi eszköz vagy tevékenység 
vagy gyakorlat jelentős aggályokat vált ki a 
befektetővédelem szempontjából vagy 
komoly fenyegetést jelent a pénzügyi 
piacok szabályos működése és integritása, 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitása szempontjából;

a) a pénzügyi eszköz vagy tevékenység 
vagy gyakorlat jelentős aggályokat vált ki a 
befektetővédelem szempontjából vagy 
komoly fenyegetést jelent az érintett 
tagállam pénzügyi piacainak szabályos 
működése és integritása szempontjából;

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok általi beavatkozásra csak akkor kerülhet sor, ha az aggályok nemzeti 
befektetővédelmi kérdésekkel kapcsolatosak, vagy egy tagállam területén jelentenek veszélyt a 
piacok szabályos működésére nézve. Az olyan pénzügyi tevékenységeknek vagy 
gyakorlatoknak, amelyek páneurópai léptékben fenyegetik a pénzügyi stabilitást vagy 
veszélyeztetik a befektetővédelmet vagy a piaci integritást, az EÉPH 31. cikk alapján történő 
összehangolt fellépését kell szükségessé tenniük.

Módosítás 707
Burkhard Balz
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pénzügyi eszköz vagy tevékenység 
vagy gyakorlat jelentős aggályokat vált ki 
a befektetővédelem szempontjából vagy 
komoly fenyegetést jelent a pénzügyi 
piacok szabályos működése és integritása, 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitása szempontjából;

a) a pénzügyi eszköz vagy tevékenység 
vagy gyakorlat hiányosságokat idéz elő a
lakossági befektetők védelmében, és ezek 
a hiányosságok csak tiltással vagy 
korlátozással orvosolhatók, vagy komoly 
fenyegetést jelent a pénzügyi piacok 
szabályos működése és integritása, vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitása szempontjából;

Or. en

Módosítás 708
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a belső értékesítési célok, értékesítési 
politikák vagy a bizonyos termékek 
eladását serkentő pénzbeli és nem 
pénzbeli ösztönzők nincsenek 
összhangban a befektetési vállalkozás 
ügyfélszerkezetével, vagy arra ösztönzik a 
közvetítőket, hogy alkalmatlan termékeket 
adjanak el a befektetőknek;

Or. en

Módosítás 709
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megfelelően egyeztetett más, a lépés 
által esetleg jelentősen érintett tagállamok 
illetékes hatóságaival; és

d) megfelelően egyeztetett az érintett piaci 
résztvevőkkel és más, a lépés által esetleg 
jelentősen érintett tagállamok illetékes 
hatóságaival; és

Or. en

Módosítás 710
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a lépésnek nincs diszkriminatív hatása 
a más tagállamból biztosított 
szolgáltatásokra vagy tevékenységekre.

törölve

Or. en

Módosítás 711
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a lépésnek nincs diszkriminatív hatása a 
más tagállamból biztosított 
szolgáltatásokra vagy tevékenységekre.

e) a lépésnek nincs diszkriminatív hatása a 
más tagállamból biztosított 
szolgáltatásokra vagy tevékenységekre. A 
nem-pénzügyi vállalkozások olyan 
származtatott ügyletei, amelyek objektíven 
mérhető módon csökkentik a [...] (EMIR) 
rendelet [10. cikkének] megfelelő
kereskedelmi tevékenységhez vagy a 
likviditási és pénzgazdálkodáshoz 
közvetlenül kapcsolódó kockázatokat, 
mentesülnek az e cikk szerinti tiltás vagy 
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korlátozás alól.

Or. de

Indokolás

A rendelettervezet jelentősen kibővíti az EÉPH és a nemzeti felügyeleti hatóságok hatásköreit, 
amelyek gyakorlása súlyos és az elérni kívánttól eltérő kihatásokkal lesz a nem pénzügyi 
vállalkozások kockázatkezelési stratégiájára. A módosítási javaslat ezért a nem pénzügyi 
vállalkozások fedezeti célra szolgáló származtatott ügyleteit kiveszi a felügyeleti jogi 
intézkedések hatálya alól. Ez a kivétel azt veszi figyelembe, hogy az érintett származtatott 
ügyletek nem jelentenek kockázatot a pénzügyi rendszer stabilitására nézve.

Módosítás 712
Burkhard Balz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés szerinti tiltás vagy 
korlátozás megszabása előtt az illetékes 
hatóság értesítést küld a befektetési 
termék vagy pénzügyi eszköz betiltására 
vagy korlátozására vonatkozó 
szándékáról.

Or. en

Módosítás 713
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság e cikk szerinti 
lépést csak akkor tesz, ha legalább egy 
hónappal a lépés megtétele előtt írásban 
értesíti az összes többi illetékes hatóságot 
és az EÉPH-t a következők részleteiről:

(3) Az illetékes hatóság e cikk szerinti 
lépést csak akkor tesz, ha legalább egy 
hónappal a lépés megtétele előtt írásban 
értesíti az EÉPH-t a következők 
részleteiről:
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Or. en

Módosítás 714
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság e cikk szerinti 
lépést csak akkor tesz, ha legalább egy 
hónappal a lépés megtétele előtt írásban 
értesíti az összes többi illetékes hatóságot
és az EÉPH-t a következők részleteiről:

(3) Az illetékes hatóság e cikk szerinti 
lépést csak akkor tesz, ha legalább egy 
hónappal a lépés megtétele előtt konzultál 
az érintett piaci résztvevőkkel, az összes 
többi illetékes hatósággal és az EÉPH-val, 
és írásban közzéteszi a következők 
részleteit:

Or. en

Módosítás 715
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az a bizonyíték, amelyre döntését 
alapozta, és amelynek alapján 
meggyőződött arról, hogy az (1) 
bekezdésben foglalt feltételek mindegyike 
teljesül.

törölve

Or. en

Módosítás 716
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az intézkedés arányossága, figyelembe 
véve a pénzügyi eszközt vagy 
tevékenységet tartó, használó vagy annak 
előnyét élvező befektetőre gyakorolt 
várható hatást;

Or. en

Indokolás

A döntésnek a befektető érdekében kell állnia.

Módosítás 717
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha a (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározott konzultációhoz szükséges 
idő és a (3) bekezdésben meghatározott 
egy hónapos késleltetés 
visszafordíthatatlan kárt okozhat a 
fogyasztóknak, az illetékes hatóság 
átmenetileg, három hónapot meg nem 
haladóan intézkedést hozhat e cikk 
alapján. Ebben az esetben az illetékes 
hatóság az intézkedés meghozásával 
egyidejűleg értesíti az összes többi illetékes 
hatóságot és az EÉPH-t.

Or. en

Indokolás

A BEUC javaslatát követve.
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Módosítás 718
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyekben meghatározza azokat a 
kritériumokat és tényezőket, amelyeket az 
illetékes hatóságoknak annak 
meghatározásakor kell figyelembe vennie,
hogy mikor lép fel olyan veszély, amely a 
(2) bekezdés a) pontja szerint a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az uniós pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását fenyegeti.

(6) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, 
amelyekben meghatározza azokat a 
kritériumokat és tényezőket, amelyeket az 
illetékes hatóságoknak annak 
meghatározásakor kell figyelembe vennie, 
hogy mikor lép fel olyan veszély, amely a 
(2) bekezdés a) pontja szerint a 
befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az uniós pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását fenyegeti.

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

Or. en

Indokolás

Mivel ez a kérdés felügyeleti ügyeket érint, helyénvalóbb, ha az EÉPH dolgozza ki a 
szabályozástechnikai standardtervezeteket.

Módosítás 719
Kay Swinburne

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

32a. cikk
Termékinnováció

A befektetési vállalkozásoknak, ha 
lakossági befektetőknek szóló befektetési 
termékeket vagy strukturált termékeket 
vezetnek be, biztosítaniuk kell a nemzeti 
hatóság által a nem megfelelő termékek 
piacra kerülésének megakadályozása 
érdekében előírt termékirányításra 
vonatkozó alkalmas intézkedéseknek való 
megfelelést. A termékirányításnak 
minimálisan magában kell foglalnia az 
alkalmas kockázatkezelést és a termék 
teljesítményének rendszeres értékelését.

Or. en

Módosítás 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
Bizonyos pénzügyi eszközök tiltása

A nemzeti hatóságok tiltják az 
áruindexeken alapuló összes pénzügyi 
eszköz forgalomba hozatalát, 
forgalmazását és értékesítését. Ez az 
intézkedés e rendelet hatálybalépése után 
hat hónappal lép hatályba.

Or. en

Indokolás

Az árualapú származékos piacok egyre inkább összefonódnak a pénzügyi spekulációval, és a 
nyersanyagok árát egyre inkább a kereslettől és kínálattól különböző, más tényezők 
mozgatják. Az olyan termékek betiltása, mint például az áruindexen alapuló termékek –
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amelyek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az árupiacokon folytassanak spekulációt, 
anélkül hogy birtokukban lennének az alapeszközök – a helyes irányba tett első lépést 
jelentene.

Módosítás 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EÉPH szerepe az, hogy 
megkönnyítse és koordinálja az illetékes 
hatóságok által a 32. cikk szerint tett 
lépéseket. Ezen belül az EÉPH 
gondoskodik arról, hogy az illetékes 
hatóság által tett lépés indokolt és arányos 
legyen, és hogy adott esetben az illetékes 
hatóságok következetes megközelítési 
módot alkalmazzanak.

(1) Az EÉPH szerepe az, hogy 
megkönnyítse és koordinálja az illetékes 
hatóságok által a 32. és a 32a. cikk szerint 
tett lépéseket. Ezen belül az EÉPH 
gondoskodik arról, hogy az illetékes 
hatóság által tett lépés indokolt és arányos 
legyen, és hogy adott esetben az illetékes 
hatóságok következetes megközelítési 
módot alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 722
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EÉPH szerepe az, hogy 
megkönnyítse és koordinálja az illetékes 
hatóságok által a 32. cikk szerint tett 
lépéseket. Ezen belül az EÉPH 
gondoskodik arról, hogy az illetékes 
hatóság által tett lépés indokolt és arányos 
legyen, és hogy adott esetben az illetékes 
hatóságok következetes megközelítési 
módot alkalmazzanak.

(1) Az EÉPH szerepe az, hogy 
megkönnyítse és koordinálja az illetékes 
hatóságok által a 32. cikk szerint tett 
lépéseket. Az EÉPH gondoskodik arról, 
hogy adott esetben az illetékes hatóságok 
következetes megközelítési módot 
alkalmazzanak.

Or. en
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Módosítás 723
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EÉPH szerepe az, hogy 
megkönnyítse és koordinálja az illetékes 
hatóságok által a 32. cikk szerint tett 
lépéseket. Ezen belül az EÉPH 
gondoskodik arról, hogy az illetékes 
hatóság által tett lépés indokolt és arányos 
legyen, és hogy adott esetben az illetékes 
hatóságok következetes megközelítési 
módot alkalmazzanak.

(1) Az EÉPH szerepe az, hogy 
megkönnyítse és koordinálja az illetékes 
hatóságok által a 32. cikk szerint tett 
lépéseket. Ezen belül az EÉPH 
gondoskodik arról, hogy az illetékes 
hatóság által tett lépés indokolt és arányos 
legyen, és olyan körülményekre 
korlátozódjon, amikor a befektetővédelmi 
aggályok vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását 
fenyegető veszély főként egy 
meghatározott tagállam területén 
merülnek fel.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok általi beavatkozásra csak akkor kerülhet sor, ha az aggályok nemzeti 
befektetővédelmi kérdésekkel kapcsolatosak, vagy egy tagállam területén jelentenek veszélyt a 
piacok szabályos működésére nézve. Az olyan pénzügyi tevékenységeknek vagy 
gyakorlatoknak, amelyek páneurópai léptékben fenyegetik a pénzügyi stabilitást vagy 
veszélyeztetik a befektetővédelmet vagy a piaci integritást, az EÉPH 31. cikk alapján történő 
összehangolt fellépését kell szükségessé tenniük.

Módosítás 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Miután az EÉPH a 32. cikkel
összhangban értesítést kapott arról, hogy az 
említett cikk alapján lépést fognak tenni, 

(2) Miután az EÉPH a 32. és a 32a. cikkel
összhangban értesítést kapott arról, hogy az 
említett cikk alapján lépést fognak tenni, 
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véleményt fogad el arról, hogy a tiltást 
vagy korlátozást indokoltnak és 
arányosnak tekinti-e. Ha az EÉPH úgy véli, 
hogy más illetékes hatóságoknak is 
intézkedést kell tenniük a kockázat 
kezeléséhez, akkor ezt is kinyilvánítja a 
véleményben. A véleményt az EÉPH 
weboldalán közzéteszik.

véleményt fogad el arról, hogy a tiltást 
vagy korlátozást indokoltnak és 
arányosnak tekinti-e. Ha az EÉPH úgy véli, 
hogy más illetékes hatóságoknak is 
intézkedést kell tenniük, akkor ezt is 
kinyilvánítja a véleményben. A véleményt 
az EÉPH weboldalán közzéteszik.

Or. en

Módosítás 725
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Miután az EÉPH a 32. cikkel 
összhangban értesítést kapott arról, hogy az 
említett cikk alapján lépést fognak tenni, 
véleményt fogad el arról, hogy a tiltást 
vagy korlátozást indokoltnak és 
arányosnak tekinti-e. Ha az EÉPH úgy véli, 
hogy más illetékes hatóságoknak is 
intézkedést kell tenniük a kockázat 
kezeléséhez, akkor ezt is kinyilvánítja a 
véleményben. A véleményt az EÉPH 
weboldalán közzéteszik.

(2) Miután az EÉPH a 32. cikkel 
összhangban értesítést kapott arról, hogy az 
említett cikk alapján lépést fognak tenni, 
egy hónapon belül véleményt fogad el 
arról, hogy a tiltást vagy korlátozást 
indokoltnak és arányosnak tekinti-e, és 
hogy a befektetővédelmi aggályok vagy a 
pénzügyi piacok szabályos működését és 
integritását fenyegető veszélyek az érintett 
tagállam területére korlátozódnak-e. Ha 
az EÉPH úgy véli, hogy a 31. cikk alapján 
az EÉPH-nak kell összehangolt 
intézkedést tennie a kockázat kezeléséhez, 
akkor ezt is kinyilvánítja a véleményben. 
Ebben az esetben az értesítést kiadó 
illetékes hatóság tartózkodik a 32. cikk 
szerinti intézkedésektől. A véleményt az 
EÉPH weboldalán közzéteszik.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok általi beavatkozásra csak akkor kerülhet sor, ha az aggályok nemzeti 
befektetővédelmi kérdésekkel kapcsolatosak, vagy egy tagállam területén jelentenek veszélyt a 
piacok szabályos működésére nézve. Az olyan pénzügyi tevékenységeknek vagy 
gyakorlatoknak, amelyek páneurópai léptékben fenyegetik a pénzügyi stabilitást vagy 
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veszélyeztetik a befektetővédelmet vagy a piaci integritást, az EÉPH 31. cikk alapján történő 
összehangolt fellépését kell szükségessé tenniük.

Módosítás 726
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pozíciók Pozíciómenedzselés és pozíciók

Or. en

Módosítás 727
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EÉPH szerepe az, hogy 
megkönnyítse és koordinálja az illetékes 
hatóságok által az [új MiFID] irányelv 71. 
cikke (2) bekezdésének i. pontja és 72.
cikke (1) bekezdésének f) és g) pontja 
alapján hozott intézkedések 
foganatosítását. Ezen belül az EÉPH 
gondoskodik arról, hogy az illetékes 
hatóságok következetes megközelítést 
alkalmazzanak abban a tekintetben, hogy 
ezeket a jogköröket mikor gyakorolják, 
milyen legyen a meghozott intézkedések 
jellege és hatóköre, és milyen legyen az 
intézkedések időtartama és azok nyomon 
követése.

(1) Az EÉPH szerepe az, hogy 
megkönnyítse és koordinálja az illetékes 
hatóságok által az [új MiFID] irányelv 71. 
cikke (2) bekezdésének i. pontja és 72.
cikkének f) és g) pontja alapján hozott 
intézkedések foganatosítását. Ezen belül az 
EÉPH gondoskodik arról, hogy az illetékes 
hatóságok következetes megközelítést 
alkalmazzanak abban a tekintetben, hogy 
ezeket a jogköröket mikor gyakorolják, 
milyen legyen a meghozott intézkedések 
jellege és hatóköre, és milyen legyen az 
intézkedések időtartama és azok nyomon 
követése.

Or. en
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Indokolás

A MiFID 72. cikkében csak egyetlen bekezdés van.

Módosítás 728
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Miután az EÉPH értesítést kapott 
bármely, az [új MiFID] irányelv 83. 
cikkének (5) bekezdése szerinti 
intézkedésről, az intézkedést és annak okait 
nyilvántartásba veszi. Az [új MiFID] 
irányelv 72. cikke (1) bekezdésének f) és 
g) pontján alapuló intézkedésekkel 
kapcsolatban weboldalán adatbázist 
üzemeltet és tesz közzé, a hatályban lévő 
intézkedések összefoglalóival, ideértve az 
érintett személyt vagy személyek osztályát, 
az alkalmazandó pénzügyi eszközöket, 
esetleges mennyiségi intézkedéseket vagy 
küszöbértékeket, mint például az egy 
személy által köthető szerződések száma a 
limit elérése előtt, bármely kivétel e 
szabály alól és annak okai.

(2) Miután az EÉPH értesítést kapott 
bármely, az [új MiFID] irányelv 83. 
cikkének (5) bekezdése szerinti 
intézkedésről, az intézkedést és annak okait 
nyilvántartásba veszi. Az [új MiFID] 
irányelv 72. cikkének f) és g) pontján 
alapuló intézkedésekkel kapcsolatban 
weboldalán adatbázist üzemeltet és tesz 
közzé, a hatályban lévő intézkedések 
összefoglalóival, ideértve az érintett 
személyt vagy személyek osztályát, az 
alkalmazandó pénzügyi eszközöket, 
esetleges mennyiségi intézkedéseket vagy 
küszöbértékeket, mint például az egy 
személy által legfeljebb tartható nyitott 
pozíciók a limit elérése előtt, bármely 
kivétel e szabály alól és annak okai.

Or. en

Indokolás

A küszöbértéknek nem a személy által megköthető szerződések számára kell vonatkoznia. Ha 
az árualapú származtatott ügyletek tekintetében küszöbértéket kell alkalmazni, annak a nyitott 
pozíciókat kell alapul vennie.

Módosítás 729
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(2) Miután az EÉPH értesítést kapott 
bármely, az [új MiFID] irányelv 83. 
cikkének (5) bekezdése szerinti 
intézkedésről, az intézkedést és annak okait 
nyilvántartásba veszi. Az [új MiFID] 
irányelv 72. cikke (1) bekezdésének f) és 
g) pontján alapuló intézkedésekkel 
kapcsolatban weboldalán adatbázist 
üzemeltet és tesz közzé, a hatályban lévő 
intézkedések összefoglalóival, ideértve az 
érintett személyt vagy személyek osztályát, 
az alkalmazandó pénzügyi eszközöket, 
esetleges mennyiségi intézkedéseket vagy 
küszöbértékeket, mint például az egy 
személy által köthető szerződések száma a 
limit elérése előtt, bármely kivétel e 
szabály alól és annak okai.

(2) Miután az EÉPH értesítést kapott 
bármely, az [új MiFID] irányelv 83. 
cikkének (5) bekezdése szerinti 
intézkedésről, az intézkedést és annak okait 
nyilvántartásba veszi. Az [új MiFID] 
irányelv 72. cikke (1) bekezdésének f) és 
g) pontján alapuló intézkedésekkel 
kapcsolatban weboldalán adatbázist 
üzemeltet és tesz közzé, a hatályban lévő 
intézkedések összefoglalóival, ideértve az 
érintett személyt vagy személyek osztályát, 
az alkalmazandó pénzügyi eszközöket, 
esetleges mennyiségi és minőségi
intézkedéseket vagy küszöbértékeket, mint 
például az egy személy által köthető 
szerződések száma és a bruttó és nyitott 
pozíciók piaci és névleges értéke a limit 
elérése előtt, bármely kivétel e szabály alól 
és annak okai.

Or. en

Módosítás 730
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1095/2010/EU rendelet 9. cikkének 
(5) bekezdése szerint az EÉPH, 
amennyiben a (2) bekezdésben foglalt 
feltételek teljesülnek, a következő 
intézkedések közül egyet vagy többet 
alkalmaz:

(1) Az 1095/2010/EU rendelet 9. cikkének 
(5) bekezdése szerint az EÉPH, 
amennyiben a (2) bekezdésben foglalt 
feltételek teljesülnek, (...) a következő 
intézkedések közül egyet vagy többet 
alkalmaz:

Or. en

Módosítás 731
Pascal Canfin
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1095/2010/EU rendelet 9. cikkének 
(5) bekezdése szerint az EÉPH, 
amennyiben a (2) bekezdésben foglalt 
feltételek teljesülnek, a következő 
intézkedések közül egyet vagy többet 
alkalmaz:

(1) Az 1095/2010/EU rendelet 9. cikkének 
(5) bekezdése szerint az EÉPH, 
amennyiben a (2) bekezdésben foglalt 
feltételek bármelyike teljesül, a következő 
intézkedések közül egyet vagy többet 
alkalmaz:

Or. en

Módosítás 732
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tájékoztatást kér bármely személytől, 
ideértve a pozíció vagy a származtatott 
termék révén vállalt kitettség méretére és 
rendeltetésére vonatkozó összes 
dokumentációt;

a) tájékoztatást kér bármely személytől, 
személyek osztályától vagy befektetési 
vállalkozás(ok)tól, ideértve a pozíció vagy 
a származtatott termék révén vállalt 
kitettség méretére és rendeltetésére 
vonatkozó összes dokumentációt;

Or. en

Módosítás 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) miután a kapott információkat elemezte, 
megköveteli ettől a személytől, hogy 
tegyen megfelelő lépéseket a pozíció vagy 

b) miután a kapott információkat elemezte, 
megköveteli ettől a személytől, hogy 
tegyen megfelelő lépéseket a pozíció vagy 
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a kitettség mértékének csökkentésére; a kitettség mértékének csökkentésére vagy 
annak megszüntetésére;

Or. en

Módosítás 734
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) miután a kapott információkat elemezte, 
megköveteli ettől a személytől, hogy 
tegyen megfelelő lépéseket a pozíció vagy 
a kitettség mértékének csökkentésére;

b) miután a kapott információkat elemezte, 
megköveteli ettől a személytől, személyek 
osztályától vagy befektetési 
vállalkozás(ok)tól, hogy tegyen megfelelő 
lépéseket a pozíció vagy a kitettség 
mértékének csökkentésére;

Or. en

Módosítás 735
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) miután a kapott információkat elemezte, 
megköveteli ettől a személytől, hogy 
tegyen megfelelő lépéseket a pozíció vagy 
a kitettség mértékének csökkentésére;

b) miután a kapott információkat elemezte, 
megköveteli ettől a személytől vagy 
befektetői osztálytól, hogy tegyen 
megfelelő lépéseket a pozíció vagy a 
kitettség mértékének csökkentésére;

Or. en

Módosítás 736
Jürgen Klute
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Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) korlátozza egy személy arra való 
képességét, hogy egy árucikkre vonatkozó 
származtatott ügyletet kössön.

c) korlátozza egy személy, személyek 
osztálya vagy befektetési vállalkozás(ok)
arra való képességét, hogy egy árucikkre 
vonatkozó származtatott ügyletet kössön.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az illetékes hatóságok nem képesek eljárni annak érdekében, hogy megelőzzék az 
árualapú származtatott ügyletek piacán az árfeltárási funkció torzulását, vagy nem járnak el, 
az EÉPH-nak kell beavatkoznia, többek között annak révén, hogy limiteket alkalmaz azoknak 
a szerződéseknek a számára vonatkozóan, amelyeket egy személy vagy a személyek valamely 
osztálya köthet vagy tarthat.

Módosítás 737
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) korlátozza egy személy arra való 
képességét, hogy egy árucikkre vonatkozó 
származtatott ügyletet kössön.

c) korlátozza egy személy arra való 
képességét, hogy egy árucikkre vonatkozó 
származtatott ügyletet kössön, vagy tiltsa 
meg a szerződések új osztályait.

Or. en

Módosítás 738
Thomas Mann

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

ca) A nem pénzügyi szerződő felek olyan 
származtatott ügyletei, amelyek objektíven 
mérhető módon csökkentik a [...] (EMIR) 
rendelet [10. cikkének] megfelelő 
kereskedelmi tevékenységhez vagy a 
likviditási és pénzgazdálkodáshoz 
közvetlenül kapcsolódó kockázatokat, 
mentesülnek a tiltás vagy korlátozás alól.

Or. en

Módosítás 739
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A nem-pénzügyi vállalkozások olyan 
származtatott ügyletei, amelyek objektíven 
mérhető módon csökkentik a [...] (EMIR) 
rendelet [10. cikkének] megfelelő a 
kereskedelmi tevékenységhez a likviditási 
és pénzgazdálkodáshoz közvetlenül 
kapcsolódó kockázatokat, mentesülnek az 
e cikk szerinti intézkedések alól.

Or. de

Indokolás

A rendelettervezet jelentősen kibővíti az EÉPH és a nemzeti felügyeleti hatóságok hatásköreit, 
amelyek gyakorlása súlyos és az elérni kívánttól eltérő kihatásokkal lesz a nem pénzügyi 
vállalkozások kockázatkezelési stratégiájára. A módosítási javaslat ezért a nem pénzügyi 
vállalkozások fedezeti célra szolgáló származtatott ügyleteit kiveszi a felügyeleti jogi 
intézkedések hatálya alól. Ez a kivétel azt veszi figyelembe, hogy az érintett származtatott 
ügyletek nem jelentenek kockázatot a pénzügyi rendszer stabilitására nézve.

Módosítás 740
Jürgen Klute
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Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) limiteket alkalmaz azoknak a 
árualapú származtatott ügyleteknek a 
számára vonatkozóan, amelyeket egy 
személy, a személyek valamely osztálya 
vagy a befektetési vállalkozás(ok) 
meghatározott időn belül köthetnek.

Or. en

Módosítás 741
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti 
felhatalmazás nem vonatkozik a nem 
pénzügyi szerződő felek olyan 
származtatott ügyleteire, amelyeknek a 
szerződő fél vagy a vállalatcsoportjába 
tartozó nem pénzügyi szerződő felek 
kereskedelmi tevékenységéhez vagy 
vállalatfinanszírozásához közvetlenül 
kapcsolódó kockázatok csökkentésére 
gyakorolt mértéke objektíven mérhető.

Or. de

Indokolás

A nem pénzügyi vállalkozások elszámolási kötelezettség alóli kivétele révén ezeknek a 
vállalkozások lehetősége nyílik a tőzsdén kívüli piacokon lebonyolított strukturált, nem 
szabványosítható ügyletek segítségével a hatékony és tartós kockázatkezelésre, pl. az áruk 
áraival kapcsolatos kockázatok csökkentése céljából. E célból ezeknek a vállalkozásoknak 
továbbra is képesnek kell lenniük arra, hogya tőzsdén kívüli piacokon keresztül sajátos 
szükségleteikre szabott származtatott ügyleteket találjanak és kössenek.
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Módosítás 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az (1) bekezdés alapján csak 
akkor hoz határozatot, ha a következő 
feltételek mindegyike teljesül:

Az EÉPH az (1) bekezdés alapján 
határozatot hoz, ha a következő feltételek 
mindegyike teljesül:

Or. en

Módosítás 743
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az (1) bekezdés alapján csak 
akkor hoz határozatot, ha a következő 
feltételek mindegyike teljesül:

Az EÉPH az (1) bekezdés alapján 
határozatot hoz, ha a következő feltételek 
mindegyike teljesül:

Or. en

Módosítás 744
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az (1) bekezdés alapján csak 
akkor hoz határozatot, ha a következő 
feltételek mindegyike teljesül:

A MiFID irányelv 59. cikkében 
meghatározott intézkedések sérelme 
nélkül az EÉPH az (1) bekezdés alapján 
csak akkor hoz határozatot, ha a következő 
feltételek közül egy vagy több teljesül:

Or. en
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Módosítás 745
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt 
intézkedések arra adnak választ, ha veszély 
merül fel a pénzügyi piacok szabályos 
működése és integritása – ezen belül a 
fizikai árucikkek leszállításával 
kapcsolatos megállapodások –, vagy az 
Unió pénzügyi rendszere egészének vagy 
egy részének stabilitása szempontjából;

a) az (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt 
intézkedések megakadályozzák a piaci 
visszaélést, csökkentik vagy megszüntetik 
a túlzott spekulációt, arra adnak választ, ha 
veszély merül fel a pénzügyi piacok 
szabályos működése és integritása és a 
szabályos árképzés – ezen belül a fizikai 
árucikkek leszállításával kapcsolatos 
megállapodások –, az alapul szolgáló 
árupiac árfeltárása vagy a pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének 
stabilitása szempontjából;

Or. en

Indokolás

Amennyiben az illetékes hatóságok nem képesek eljárni annak érdekében, hogy megelőzzék az 
árualapú származtatott ügyletek piacán az árfeltárási funkció torzulását, vagy nem járnak el, 
az EÉPH-nak kell beavatkoznia, többek között annak révén, hogy limiteket alkalmaz azoknak 
a szerződéseknek a számára vonatkozóan, amelyeket egy személy vagy a személyek valamely 
osztálya köthet vagy tarthat.

Módosítás 746
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt 
intézkedések arra adnak választ, ha veszély 
merül fel a pénzügyi piacok szabályos 
működése és integritása – ezen belül a 

a) az (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt 
intézkedések arra adnak választ, ha veszély 
merül fel a pénzügyi piacok eredményes és
szabályos működése és integritása – ezen 
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fizikai árucikkek leszállításával 
kapcsolatos megállapodások –, vagy az 
Unió pénzügyi rendszere egészének vagy 
egy részének stabilitása szempontjából;

belül a fizikai árucikkek leszállításával 
kapcsolatos megállapodások –
szempontjából, ami túlzott spekulációhoz 
és piaci manipulációhoz, a volatilitás 
fokozódásához és az árfeltárás 
torzulásához vezet, vagy az Unió pénzügyi 
rendszere egészének vagy egy részének 
stabilitása szempontjából, vagy ha 
torzulnak az árupiacok kockázatkezelési 
funkciói;

Or. en

Módosítás 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jelentős a hatása, ha veszély merül fel a 
pénzügyi piacok szabályos működése és 
integritása – ezen belül a fizikai árucikkek 
leszállításával kapcsolatos megállapodások 
–, vagy az Unió pénzügyi rendszere 
egészének vagy egy részének stabilitása 
szempontjából, vagy jelentősen javítja az 
illetékes hatóságoknak a veszély 
figyelemmel kísérésére való képességét;

a) jelentős a hatása, ha veszély merül fel a 
pénzügyi piacok szabályos működése és 
integritása – ezen belül a fizikai árucikkek 
leszállításával kapcsolatos megállapodások 
–, vagy az Unió pénzügyi rendszere 
egészének vagy egy részének stabilitása 
szempontjából, vagy jelentősen javítja az 
illetékes hatóságoknak a veszély, és 
különösen annak figyelemmel kísérésére 
való képességét, hogy az intézkedés milyen 
mértékben:
i. támogatja a likviditást, amely szükséges 
azoknak a tranzakcióknak a 
megkönnyítéséhez, amelyek objektíven 
csökkentik az árucikkel kapcsolatos 
kereskedelmi tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó kockázatokat;
ii. akadályozza a piaci visszaélést;
iii. támogatja a rendezett árképzési és 
elszámolási feltételeket;
iv. biztosítja az árfeltárást a fizikai piac 
számára;
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v. akadályozza a piactorzító pozíciók 
kiépülését;

Or. en

Módosítás 748
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jelentős a hatása, ha veszély merül fel a 
pénzügyi piacok szabályos működése és 
integritása – ezen belül a fizikai árucikkek 
leszállításával kapcsolatos megállapodások 
–, vagy az Unió pénzügyi rendszere 
egészének vagy egy részének stabilitása 
szempontjából, vagy jelentősen javítja az 
illetékes hatóságoknak a veszély 
figyelemmel kísérésére való képességét;

a) jelentősen akadályozza a piaci 
visszaélést, csökkenti vagy megszünteti a 
túlzott spekulációt, jelentős a hatása, ha 
veszély merül fel a rendezett árképzés és a 
pénzügyi piacok szabályos működése és 
integritása – ezen belül a fizikai árucikkek 
leszállításával kapcsolatos megállapodások 
– és az alapul szolgáló árupiac számára 
történő árfeltárás, vagy az Unió pénzügyi 
rendszere egészének vagy egy részének 
stabilitása szempontjából, vagy jelentősen 
javítja az illetékes hatóságoknak a veszély 
figyelemmel kísérésére való képességét;
threat;

Or. en

Módosítás 749
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jelentős a hatása, ha veszély merül fel a 
pénzügyi piacok szabályos működése és 
integritása – ezen belül a fizikai árucikkek 
leszállításával kapcsolatos megállapodások 
–, vagy az Unió pénzügyi rendszere 

a) hatása van, ha veszély merül fel a 
pénzügyi piacok eredményes és szabályos 
működése és integritása – ezen belül a 
fizikai árucikkek leszállításával 
kapcsolatos megállapodások –, vagy az 
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egészének vagy egy részének stabilitása 
szempontjából, vagy jelentősen javítja az 
illetékes hatóságoknak a veszély 
figyelemmel kísérésére való képességét;

Unió pénzügyi rendszere egészének vagy 
egy részének stabilitása szempontjából, 
vagy javítja az illetékes hatóságoknak a 
veszély figyelemmel kísérésére való 
képességét;

Or. en

Módosítás 750
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem jár olyan káros hatással a pénzügyi 
piacok hatékonyságára – ideértve e piacok 
likviditásának csökkentését vagy a 
bizonytalanság teremtését a piaci 
szereplők számára –, ami az intézkedés 
hasznaihoz képest aránytalan lenne.

c) nem jár olyan káros hatással a pénzügyi 
piacok és alapul szolgáló árupiacok
hatékonyságára – ideértve e piacok 
árfeltáró funkciójának tozítását –, ami az 
intézkedés hasznaihoz képest aránytalan 
lenne.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az illetékes hatóságok nem képesek eljárni annak érdekében, hogy megelőzzék az 
árualapú származtatott ügyletek piacán az árfeltárási funkció torzulását, vagy nem járnak el, 
az EÉPH-nak kell beavatkoznia, többek között annak révén, hogy limiteket alkalmaz azoknak 
a szerződéseknek a számára vonatkozóan, amelyeket egy személy vagy a személyek valamely 
osztálya köthet vagy tarthat.

Módosítás 751
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem jár olyan káros hatással a pénzügyi 
piacok hatékonyságára – ideértve e piacok 

c) nem jár olyan káros hatással a pénzügyi 
piacok hatékonyságára – ideértve e piacok 
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likviditásának csökkentését vagy a 
bizonytalanság teremtését a piaci szereplők 
számára –, ami az intézkedés hasznaihoz 
képest aránytalan lenne.

jóhiszemű fedezeti ügyletekhez szükséges 
likviditásának csökkentését vagy a 
bizonytalanság teremtését a piaci szereplők 
számára –, ami az intézkedés hasznaihoz 
képest aránytalan lenne.

Or. en

Módosítás 752
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mielőtt bármely, az (1) bekezdésben 
említett intézkedés felvállalásáról vagy 
megújításáról döntene, az EÉPH az általa 
javasolt intézkedésről értesíti a releváns 
illetékes hatóságokat. Abban az esetben, ha 
az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti 
kérelemről van szó, az értesítés tartalmazza 
az érintett személy vagy személyek kilétét, 
a kérelem tartalmát és annak okait. Az (1) 
bekezdés c) pontja szerinti intézkedés 
esetén az értesítésnek tartalmaznia kell 
részletes adatokat az érintett személyről 
vagy az érintett személyek osztályáról, az 
alkalmazható pénzügyi eszközről, a 
vonatkozó mennyiségi intézkedésekről –
mint például az egy személy vagy 
személyek egy osztálya által megköthető 
szerződések maximális száma –, valamint 
azok okairól.

(4) Mielőtt bármely, az (1) bekezdésben 
említett intézkedés felvállalásáról vagy 
megújításáról döntene, az EÉPH az általa 
javasolt intézkedésről értesíti a releváns 
illetékes hatóságokat. Abban az esetben, ha 
az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti 
kérelemről van szó, az értesítés tartalmazza 
az érintett személy vagy személyek kilétét, 
a kérelem tartalmát és annak okait. Az (1) 
bekezdés c) pontja szerinti intézkedés 
esetén az értesítésnek tartalmaznia kell 
részletes adatokat az érintett személyről 
vagy az érintett személyek osztályáról, az 
alkalmazható pénzügyi eszközről, a 
vonatkozó mennyiségi intézkedésekről –
mint például az egy személy vagy 
személyek egy osztálya által legfeljebb 
tartható nyitott pozíciók –, valamint azok 
okairól.

Or. en

Indokolás

A küszöbértéknek nem a személy által megköthető szerződések számára kell vonatkoznia. Ha 
az árualapú származtatott ügyletek tekintetében küszöbértéket kell alkalmazni, annak a nyitott 
pozíciókat kell alapul vennie.
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Módosítás 753
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EÉPH weboldalán közleményt tesz 
közzé bármely olyan döntéséről, amely 
bármely, az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
döntés meghozatalára vagy megújítására 
vonatkozik. A közleménynek tartalmaznia 
kell a részletes adatokat az érintett 
személyről vagy az érintett személyek 
osztályáról, az alkalmazható pénzügyi 
eszközökről, a vonatkozó mennyiségi 
intézkedésekről – mint például az egy 
személy vagy személyek egy osztálya által 
megköthető szerződések maximális száma
–, valamint azok okairól.

(6) Az EÉPH weboldalán közleményt tesz 
közzé bármely olyan döntéséről, amely 
bármely, az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
döntés meghozatalára vagy megújítására 
vonatkozik. A közleménynek tartalmaznia 
kell a részletes adatokat az érintett 
személyről vagy az érintett személyek 
osztályáról, az alkalmazható pénzügyi 
eszközökről, a vonatkozó mennyiségi 
intézkedésekről – mint például az egy 
személy vagy személyek egy osztálya által 
legfeljebb tartható nyitott pozíciók –, 
valamint azok okairól.

Or. en

Indokolás

A küszöbértéknek nem a személy által megköthető szerződések számára kell vonatkoznia. Ha 
az árualapú származtatott ügyletek tekintetében küszöbértéket kell alkalmazni, annak a nyitott 
pozíciókat kell alapul vennie.

Módosítás 754
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EÉPH weboldalán közleményt tesz 
közzé bármely olyan döntéséről, amely 
bármely, az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
döntés meghozatalára vagy megújítására 
vonatkozik. A közleménynek tartalmaznia 
kell a részletes adatokat az érintett 

(6) Az EÉPH weboldalán közleményt tesz 
közzé bármely olyan döntéséről, amely 
bármely, az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
döntés meghozatalára vagy megújítására 
vonatkozik. A közleménynek tartalmaznia 
kell a részletes adatokat az érintett 



PE489.478v01-00 78/128 AM\901887HU.doc

HU

személyről vagy az érintett személyek 
osztályáról, az alkalmazható pénzügyi 
eszközökről, a vonatkozó mennyiségi 
intézkedésekről – mint például az egy 
személy vagy személyek egy osztálya által 
megköthető szerződések maximális száma 
–, valamint azok okairól.

személyről vagy az érintett személyek 
osztályáról, az alkalmazható pénzügyi 
eszközökről, a vonatkozó mennyiségi és 
minőségi intézkedésekről – mint például az 
egy személy vagy személyek egy osztálya 
által megköthető szerződések maximális 
száma és tartható bruttó vagy nyitott 
pozíciók értéke –, valamint azok okairól.

Or. en

Módosítás 755
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mielőtt bármely, az (1) bekezdésben 
említett intézkedés felvállalásáról vagy 
megújításáról döntene, az EÉPH az általa 
javasolt intézkedésről értesíti a releváns 
illetékes hatóságokat. Abban az esetben, ha 
az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti 
kérelemről van szó, az értesítés tartalmazza 
az érintett személy vagy személyek kilétét, 
a kérelem tartalmát és annak okait. Az (1) 
bekezdés c) pontja szerinti intézkedés 
esetén az értesítésnek tartalmaznia kell 
részletes adatokat az érintett személyről 
vagy az érintett személyek osztályáról, az 
alkalmazható pénzügyi eszközről, a 
vonatkozó mennyiségi intézkedésekről –
mint például az egy személy vagy 
személyek egy osztálya által megköthető 
szerződések maximális száma –, valamint 
azok okairól.

(4) Mielőtt bármely, az (1) bekezdésben 
említett intézkedés felvállalásáról vagy 
megújításáról döntene, az EÉPH az általa 
javasolt intézkedésről értesíti a releváns 
illetékes hatóságokat. Abban az esetben, ha 
az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti 
kérelemről van szó, az értesítés tartalmazza 
az érintett személy vagy személyek kilétét, 
a kérelem tartalmát és annak okait. Az (1) 
bekezdés c) pontja szerinti intézkedés 
esetén az értesítésnek tartalmaznia kell 
részletes adatokat az érintett személyről 
vagy az érintett személyek osztályáról, az 
alkalmazható pénzügyi eszközről, a 
vonatkozó mennyiségi és minőségi
intézkedésekről – mint például az egy 
személy vagy személyek egy osztálya által 
megköthető szerződések maximális száma 
és tartható bruttó vagy nyitott pozíciók 
értéke –, valamint azok okairól.

Or. en
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Módosítás 756
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EÉPH kellő időközönként, de 
legalább háromhavonta felülvizsgálja az 
(1) bekezdés c) pontjában említett 
intézkedéseit. Amennyiben egy intézkedést 
a három hónapos időtartam elteltét 
követően nem hosszabbítanak meg, az 
automatikusan hatályát veszti. A (2)–(8) 
bekezdést az intézkedések 
meghosszabbítására is alkalmazni kell.

(8) Az EÉPH kellő időközönként, de 
legalább háromhavonta felülvizsgálja az 
(1) bekezdés c) pontjában említett 
intézkedéseit. A (2)–(8) bekezdést az 
intézkedések meghosszabbítására is 
alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 757
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság – a 41. cikkel 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján olyan intézkedéseket 
fogad el, amelyekben meghatározza azokat 
a kritériumokat és tényezőket, amelyeket 
az illetékes hatóságoknak és az EÉPH-
nak annak meghatározásakor kell 
figyelembe vennie, hogy mikor lép fel 
olyan veszély, amely a (2) bekezdés a) 
pontja szerint a pénzügyi piacok szabályos 
működését és integritását – ezen belül a 
fizikai árucikkek leszállításával 
kapcsolatos megállapodásokat –, vagy az 
Unió pénzügyi rendszere egészének vagy 
egy részének stabilitását fenyegeti.

(10) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket nyújt be, amelyekben 
meghatározza azokat az intézkedéseket,
kritériumokat és tényezőket, amelyeket 
annak meghatározásakor kell figyelembe 
vennie, hogy felmerülnek-e a (2) bekezdés 
a) pontjában említett körülmények.

Or. en
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Módosítás 758
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [2012. december 31]-
ig benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap a (10) 
bekezdésben említett szabályozástechnikai 
standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 759
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az árupiacokkal kapcsolatos 
feladatainak hatékony végrehajtása 
érdekében és a kijelölt, e piacokért felelős 
illetékes nemzeti hatóságok közötti 
felügyeleti tevékenységek összehangolása 
érdekében az EÉPH külön árupiaci 
osztályt hoz létre.

Or. en

Módosítás 760
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 10 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Az EÉPH az ERKT-vel és az Unió 
és a harmadik országok más illetékes 
ágazati felügyeleti szerveivel szorosan 
egyeztetve szabályozástechnikai 
standartervezeteket fogad el, amelyekben 
meghatározza az alapul szolgáló 
árupiacok jellemzőinek nyomon 
követéséhez szükséges mutatókészletet és 
küszöbértékeket, valamint azoknak az 
egyedi és összesített információknak a 
részleteit, amelyeket a piaci szereplőknek, 
szabályozott piacoknak, MTF-nek, OTF-
eknek, a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletek kereskedőinek, valamint az 
[EMIR] rendelet alapján engedélyezett 
kereskedési adattáraknak kell 
benyújtaniuk az illetékes hatóságoknak, 
az EÉPH-nak és az ERKT-nek.
Ezeket a mutatókat különösen az illetékes 
hatóságok és az árucikkekkel foglalkozó 
EÉPH-osztály használják fel arra, hogy 
állandó és egyedi mélyreható 
felülvizsgálatot végezzenek a termelés, a 
fogyasztás, a közvetítés, a szállítás 
szerkezete, a készletek becsült és hivatalos 
szintje tekintetében, ideértve az 
előfizetéses szerződéseket, a 
tartalékkapacitásokat, az alapul szolgáló 
árupiacok hosszú távú keresleti és kínálati 
trendjeit, valamint a piaci volatilitást és az 
alapul szolgáló árupiacok más 
eszközökkel és eszközosztályokkal való 
korrelációjának szerkezetét.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [2012. december 31]-
ig benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap a (2) 
bekezdésben említett szabályozástechnikai 
standardok tervezetének az 1095/2010/EU 
rendelet 10–14. cikkének megfelelő 
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elfogadására.

Or. en

Módosítás 761
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szolgáltatások nyújtása harmadik 
országbeli, fiókteleppel nem rendelkező
vállalkozások részéről

Szolgáltatások nyújtása harmadik 
országbeli vállalkozások részéről

Or. en

Módosítás 762
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szolgáltatások nyújtása harmadik 
országbeli, fiókteleppel nem rendelkező 
vállalkozások részéről

Szolgáltatások nyújtása vagy 
tevékenységek harmadik országbeli, 
fiókteleppel nem rendelkező vállalkozások 
részéről

Or. en

Módosítás 763
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általános rendelkezések Szolgáltatások nyújtása nyilvántartásba 
vétel nélkül 

Or. en

Módosítás 764
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A harmadik országbeli vállalkozás 
befektetési szolgáltatásokat nyújthat 
és/vagy tevékenységeket végezhet 
kiegészítő szolgáltatásokkal együtt az [új 
MiFID] irányelv 30. cikkének 
alkalmazásában jogosult szerződő félként 
elismert, valamely tagállamban 
letelepedett személyek számára oly módon, 
hogy nem rendelkezik fiókteleppel az adott 
tagállamban, anélkül hogy ehhez az adott 
tagállamban a fenti irányelv alapján 
engedélyre vagy e rendelet 36. cikke 
alapján bejegyzésre lenne szükség.

Or. en

Indokolás

A szabályozott uniós vállalkozásoknak (és a kormányzati szerveknek) kell viselniük azt a 
terhet, amelyet az általuk igényelt védelem szintjének és azon szerződő felek minőségének 
meghatározása jelent, amelyekkel tevékenységet folytatnak. Emellett a nem uniós szerződő 
felek óriási köre, amelyeknek nyilvántartásba vételre lehet szüksége pusztán azért, mert ilyen 
fajta uniós jogosult szerződő felekkel kereskednek, nagyon meg fogja nehezíteni a nemzeti 
felügyeletek feladatát.

Módosítás 765
Olle Schmidt
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az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Amennyiben az [új MiFID] irányelv 
alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozás, a 2006/48/EK irányelv 
alapján engedélyezett befektetési 
szolgáltatásokat nyújtó vagy 
tevékenységeket végző hitelintézet, a 
2009/65/EK irányelv alapján 
engedélyezett alapkezelő társaság vagy a 
2011/61/EU irányelv alapján 
engedélyezett alternatívbefektetésialap-
kezelő a fenti irányelvek alkalmazandó 
rendelkezéseivel összhangban harmadik 
országbeli vállalkozásra ruház át 
feladatokat, köztük befektetési 
szolgáltatásokat, a harmadik országbeli 
vállalkozás a feladatait átruházó személy 
számára nyújthatja a befektetési 
szolgáltatásokat más módon, mint a 
személy helye szerinti tagállambeli 
fióktelepen keresztül, anélkül hogy ebben 
a tagállamban az [új MiFID] irányelv 
szerinti engedélyre vagy az e rendelet 36. 
cikke szerinti bejegyzésre lenne szükség.

Or. en

Indokolás

A szabályozott vállalkozások a szolgáltatások széles körével, köztük a befektetéskezeléssel, a 
megőrzéssel és a nyilvántartással is megbízhatnak harmadik országbeli vállalkozásokat.

Módosítás 766
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

(1) Harmadik országbeli vállalkozás az [új 
MiFID] irányelv 30. cikkében felsorolt 
szolgáltatásokat az Unióban székhellyel 
rendelkező jogosult szerződő feleknek 
fióktelep létrehozása nélkül csak akkor 
biztosíthatja, ha saját maga be van 
jegyezve a harmadik országbeli 
vállalkozásokról az EÉPH által, a 37. 
cikknek megfelelően vezetett 
nyilvántartásba.

(1) Harmadik országbeli vállalkozás más 
módon is nyújthat befektetési 
szolgáltatásokat és/vagy végezhet 
tevékenységeket kiegészítő 
szolgáltatásokkal együtt az [új MiFID] 
irányelv II. mellékletének I. részében 
említett, valamely tagállamban 
letelepedett szakmai ügyfelek számára, 
mint az adott tagállambeli fióktelepen 
keresztül, anélkül hogy a szóban forgó 
tagállamban a fent említett irányelv 
szerinti engedélyre lenne szükség, ha saját 
maga be van jegyezve a harmadik 
országbeli vállalkozásokról az EÉPH által, 
a 37. cikknek megfelelően vezetett 
nyilvántartásba.

Or. en

Indokolás

Sok esetben gyakorlati szempontból nem lenne célszerű előírni, hogy az uniós befektetőkkel 
kötött valamennyi szerződésre irányadó jog egy uniós jogszabály hatálya alá tartozzon. Már 
ennek a rendelkezésnek a joghatóságra való korlátozása is nehézségeket okozhat egyes 
esetekben, pl. az olyan jegyzési garanciavállalási megállapodásoknál, amelyek esetében a 
joghatóságra vonatkozó záradékot nehéz lehet megtárgyalni.

Módosítás 767
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Harmadik országbeli vállalkozás az [új 
MiFID] irányelv 30. cikkében felsorolt 
szolgáltatásokat az Unióban székhellyel 
rendelkező jogosult szerződő feleknek 
fióktelep létrehozása nélkül csak akkor 
biztosíthatja, ha saját maga be van 
jegyezve a harmadik országbeli 
vállalkozásokról az EÉPH által, a 37. 

(1) Harmadik országbeli vállalkozás az [új 
MiFID] irányelv 30. cikkében felsorolt 
szolgáltatásokat az Unióban székhellyel 
rendelkező jogosult szerződő feleknek és 
szakmai ügyfeleknek fióktelep létrehozása 
nélkül csak akkor biztosíthatja, ha saját 
maga be van jegyezve a harmadik 
országbeli vállalkozásokról az EÉPH által, 
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cikknek megfelelően vezetett 
nyilvántartásba.

a 37. cikknek megfelelően vezetett 
nyilvántartásba.

Or. en

Módosítás 768
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Harmadik országbeli vállalkozás az [új 
MiFID] irányelv 30. cikkében felsorolt 
szolgáltatásokat az Unióban székhellyel 
rendelkező jogosult szerződő feleknek 
fióktelep létrehozása nélkül csak akkor 
biztosíthatja, ha saját maga be van 
jegyezve a harmadik országbeli 
vállalkozásokról az EÉPH által, a 37. 
cikknek megfelelően vezetett 
nyilvántartásba.

(1) Harmadik országbeli vállalkozás a
felsorolt szolgáltatásokat az Unióban 
székhellyel rendelkező jogosult szerződő 
feleknek és a .../.../EU irányelv [új 
MiFID] II. mellékletének I. szakasza 
értelmében vett szakmai ügyfeleknek
fióktelep létrehozása nélkül csak akkor 
biztosíthatja, ha saját maga be van 
jegyezve a harmadik országbeli 
vállalkozásokról az EÉPH által, a 37. 
cikknek megfelelően vezetett 
nyilvántartásba.

Or. en

Módosítás 769
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Harmadik országbeli vállalkozás az [új 
MiFID] irányelv 30. cikkében felsorolt 
szolgáltatásokat az Unióban székhellyel 
rendelkező jogosult szerződő feleknek 
fióktelep létrehozása nélkül csak akkor 
biztosíthatja, ha saját maga be van 
jegyezve a harmadik országbeli 
vállalkozásokról az EÉPH által, a 37.

(1) Harmadik országbeli vállalkozás az [új 
MiFID] irányelv I. mellékletének A. 
szakaszában felsorolt szolgáltatásokat a 8–
10. pontban felsorolt szolgáltatások 
kivételével az Unióban székhellyel 
rendelkező jogosult szerződő feleknek csak 
akkor biztosíthatja, ha fiókteleppel 
rendelkezik az Unióban és saját maga be 
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cikknek megfelelően vezetett 
nyilvántartásba.

van jegyezve a harmadik országbeli 
vállalkozásokról az EÉPH által, a 37. cikk 
szerinti egyenértékűségi határozatnak
megfelelően vezetett nyilvántartásba.

Or. en

Módosítás 770
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Harmadik országbeli vállalkozás az [új 
MiFID] irányelv 30. cikkében felsorolt 
szolgáltatásokat az Unióban székhellyel 
rendelkező jogosult szerződő feleknek 
fióktelep létrehozása nélkül csak akkor 
biztosíthatja, ha saját maga be van 
jegyezve a harmadik országbeli 
vállalkozásokról az EÉPH által, a 37. 
cikknek megfelelően vezetett 
nyilvántartásba.

(1) Harmadik országbeli vállalkozás az [új 
MiFID] irányelv I. mellékletének A. 
szakaszában befektetési tanácsadást az 
Unióban székhellyel rendelkező jogosult 
szerződő feleknek és szakmai ügyfeleknek
fióktelep létrehozása nélkül csak akkor 
biztosíthatja, ha saját maga be van 
jegyezve a harmadik országbeli 
vállalkozásokról az EÉPH által, a 37. 
cikknek megfelelően vezetett 
nyilvántartásba.

Or. en

Módosítás 771
Sylvie Goulard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A fióktelepet abban a tagállamban 
kell létrehozni, amelyben a harmadik 
országbeli vállalkozás legjelentősebb 
tevékenységét folytatja, és annak az 
illetékes hatóságnak a felügyelete alá fog 
tartozni, amelyben létesült.
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Megfelelő együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük az 
EÉPH és a harmadik ország illetékes 
hatósága között. Együttműködési 
megállapodásoknak kell lenniük azon 
tagállam illetékes hatósága között, 
amelyben a fióktelep létesült, valamint a 
harmadik ország illetékes hatósága között.

Or. en

Módosítás 772
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EÉPH egy harmadik országbeli 
vállalkozást, amely az (1) bekezdésnek 
megfelelően az Unióban végzendő
befektetési szolgáltatásokat és 
tevékenységeket kérelmez, csak akkor 
jegyezhet be, ha teljesülnek a következő 
feltételek:

(2) Az EÉPH egy harmadik országbeli 
vállalkozást, amely az (1) bekezdésnek 
megfelelően az Unióban nyújtandó
befektetési szolgáltatásokat és végzendő 
tevékenységeket kérelmez, csak akkor 
jegyezhet be, ha teljesülnek a következő 
feltételek:

Or. en

Módosítás 773
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottság elfogadta a 37. cikk (1) 
bekezdése szerinti határozatot;

a) a Bizottság elfogadta a 37. cikk (1) 
bekezdése szerinti határozatot, elismerve, 
hogy a harmadik ország prudenciális és 
üzletviteli keretrendszere egyenértékű 
hatást fejt ki;
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Or. en

Módosítás 774
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vállalkozásnak a székhelye szerinti 
jogrendszerben engedélye van arra, hogy 
az Unióban befektetési szolgáltatásokat 
vagy tevékenységeket végezzen, továbbá 
olyan hatékony felügyelet és végrehajtás 
hatálya alá tartozik, amely biztosítja az 
adott harmadik országban alkalmazandó 
előírásoknak való teljes megfelelést;

b) a vállalkozásnak abban a 
jogrendszerben, amelyben központi 
irodája letelepedett, engedélye van arra, 
hogy az Unióban befektetési 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket 
végezzen, továbbá olyan hatékony 
felügyelet és végrehajtás hatálya alá 
tartozik, amely biztosítja az adott harmadik 
országban alkalmazandó előírásoknak való 
teljes megfelelést;

Or. en

Módosítás 775
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett harmadik 
országbeli vállalkozás kérelmét az EÉPH-
nak azt követően nyújtja be, hogy a 
Bizottság elfogadta a 37. cikkben említett 
határozatot, kimondva, hogy annak a 
harmadik országnak a jogi és felügyeleti 
keretrendszere, amelyben a harmadik 
országbeli vállalkozás engedéllyel 
rendelkezik, egyenértékű a 37. cikk (1) 
bekezdésében említett előírásokkal.

Az (1) bekezdés alapján befektetési 
szolgáltatásokat nyújtani, illetve 
befektetési tevékenységeket végezni kívánó
harmadik országbeli vállalkozás kérelmét 
az EÉPH-nak azt követően nyújtja be, hogy 
a Bizottság elfogadta a 37. cikkben említett 
határozatot, kimondva, hogy annak a 
harmadik országnak a jogi és felügyeleti 
keretrendszere, amelyben a harmadik 
országbeli vállalkozás engedéllyel 
rendelkezik, a prudenciális és üzletviteli 
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kérdések tekintetében egyenértékű a 37. 
cikk (1) bekezdésében említett 
előírásokkal.

Or. en

Módosítás 776
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikknek megfelelő szolgáltatásokat 
nyújtó harmadik országbeli vállalkozások 
– a befektetési szolgáltatás megkezdése 
előtt – tájékoztatják az Unióban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
ügyfeleiket arról, hogy szolgáltatásaikat 
csak jogosult szerződő feleknek 
nyújthatják, és hogy az Unióban nem 
tartoznak felügyelet hatálya alá. 
Feltüntetik továbbá a harmadik 
országban a felügyeletért felelős illetékes 
hatóság nevét és címét.

törölve

Or. en

Módosítás 777
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikknek megfelelő szolgáltatásokat 
nyújtó harmadik országbeli vállalkozások –
a befektetési szolgáltatás megkezdése előtt 
– tájékoztatják az Unióban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező ügyfeleiket 
arról, hogy szolgáltatásaikat csak jogosult 

Az e cikknek megfelelő szolgáltatásokat 
nyújtó vagy tevékenységeket végző
harmadik országbeli vállalkozások – a 
befektetési szolgáltatás vagy tevékenység
megkezdése előtt – tájékoztatják az 
Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
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szerződő feleknek nyújthatják, és hogy az 
Unióban nem tartoznak felügyelet hatálya 
alá. Feltüntetik továbbá a harmadik 
országban a felügyeletért felelős illetékes 
hatóság nevét és címét.

rendelkező ügyfeleiket arról, hogy az [új 
MiFID] irányelv 36b. cikke alapján 
elfogadott alkalmazandó nemzeti 
rendelkezésben megengedettek kivételével 
az [új MiFID] irányelv hatálya alá tartozó 
befektetési szolgáltatásaikat vagy 
tevékenységeiket az Unióban csak az (1) 
bekezdésben említett szakmai ügyfeleknek
nyújthatják, és hogy az Unióban nem 
tartoznak felügyelet hatálya alá. Feltüntetik 
továbbá a harmadik országban a 
felügyeletért felelős illetékes hatóság nevét 
és címét.

Or. en

Módosítás 778
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben szereplő 
tájékoztatást írásban és egyértelműen kell 
megadniuk.

törölve

Or. en

Módosítás 779
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező személyek a harmadik 
országbeli, az (1) bekezdésnek megfelelően 
be nem jegyzett vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait igénybe vehetik, de 
kizárólag csak saját kezdeményezésükre.

Az Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező személyek a harmadik 
országbeli, az (1) bekezdésnek megfelelően 
be nem jegyzett vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait igénybe vehetik, de csak 
saját kezdeményezésükre.
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Or. en

Indokolás

A jogbiztonság okán tisztázni kell, hogy az Unióban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
személyek további korlátozások nélkül kérhetnek szolgáltatásokat harmadik országbeli 
vállalkozásoktól. Az információk és kutatási anyagok továbbításának továbbra is 
lehetségesnek kell maradnia.

Módosítás 780
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező személyek a harmadik 
országbeli, az (1) bekezdésnek megfelelően 
be nem jegyzett vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait igénybe vehetik, de 
kizárólag csak saját kezdeményezésükre.

Az Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkező személyek a harmadik 
országbeli, az (1) bekezdésnek megfelelően 
be nem jegyzett vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait igénybe vehetik, de 
kizárólag csak saját kezdeményezésükre. A
magánszemély kezdeményezése nem 
jogosítja fel a harmadik országbeli 
vállalkozást arra, hogy a szóban forgó 
magánszemély számára új 
termékkategóriákat hozzon forgalomba.

Or. en

Indokolás

A passzív forgalomba hozatalt meg kell engedni, de az nem nyithatja meg az utat bármi –
akár nagyon különböző befektetési kategóriák – aktív forgalomba hozatala előtt.

Módosítás 781
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unióban lakóhellyel vagy székhellyel Az Unióban lakóhellyel vagy székhellyel 
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rendelkező személyek a harmadik 
országbeli, az (1) bekezdésnek 
megfelelően be nem jegyzett vállalkozás 
befektetési szolgáltatásait igénybe vehetik, 
de kizárólag csak saját 
kezdeményezésükre.

rendelkező személyek a harmadik 
országbeli vállalkozás befektetési 
szolgáltatásait csak saját és kizárólagos 
kezdeményezésükre vehetik igénybe.
Ebben az esetben a szolgáltatások nem 
minősülhetnek az Unió területén nyújtott 
szolgáltatásoknak. A harmadik országbeli 
vállalkozások tájékoztatják ezeket az őket 
megkereső személyeket arról, hogy nem 
megengedett számukra, hogy az Unióban 
szolgáltatást nyújtsanak, és hogy nem 
tartoznak felügyelet alá az Unióban. A 
tájékoztatást egyértelműen kell megadni.
A harmadik országbeli vállalkozások 
számára nem megengedett, hogy 
személyeket keressenek meg az Unióban 
vagy befektetési szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket reklámozzanak vagy 
hirdessenek kiegészítő szolgáltatásokkal 
együtt az Unióban.
A harmadik országbeli vállalkozások csak 
az Unióban jogosult szerződő félnek 
minősülő személyeket kereshetnek meg, és 
számukra reklámozhatnak vagy 
hirdethetnek befektetési szolgáltatásokat 
vagy tevékenységeket kiegészítő 
szolgáltatásokkal együtt az Unióban, 
feltéve hogy a harmadik országbeli 
vállalkozást a 36. és a 37. cikkel 
összhangban nyilvántartásba vették.

Or. en

Módosítás 782
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e cikkel összhangban jogosult 
szerződő felek számára szolgáltatásokat 
nyújtó harmadik országbeli befektetési 
vállalkozások és piacműködtetők az e 
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rendelet 19., 20., 21., 22. és 23. cikkében 
foglalt követelmények hatálya alá 
tartoznak.

Or. en

Indokolás

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Módosítás 783
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A harmadik országbeli vállalkozások és 
az uniós befektetők közötti bármiféle 
jogvitát csak valamely tagállam jogának 
megfelelően és joghatóságának hatálya 
alatt lehet rendezni.

(5) Az e cikkel összhangban befektetési 
szolgáltatásokat nyújtó vagy 
tevékenységeket végző harmadik országbeli 
vállalkozások a befektetési szolgáltatások 
nyújtása vagy tevékenységek végzése előtt 
felajánlják az Unióban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező ügyfeleknek, hogy 
a szóban forgó szolgáltatásokkal vagy 
tevékenységekkel kapcsolatos bármiféle 
jogvitákat valamely tagállambeli bíróság 
vagy választottbíróság joghatóságának 
vetik alá.

Or. en

Indokolás

Sok esetben gyakorlati szempontból nem lenne célszerű előírni, hogy az uniós befektetőkkel 
kötött valamennyi szerződésre irányadó jog egy uniós jogszabály hatálya alá tartozzon. Már 
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ennek a rendelkezésnek a joghatóságra való korlátozása is nehézségeket okozhat egyes 
esetekben, pl. az olyan jegyzési garanciavállalási megállapodásoknál, amelyek esetében a 
joghatóságra vonatkozó záradékot nehéz lehet megtárgyalni.

Módosítás 784
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap azon 
szabályozástechnikai standardok 
elfogadására, amelyek meghatározzák, 
hogy a kérelmező harmadik országbeli 
vállalkozásnak milyen információkat kell 
biztosítania az EÉPH számára a (3) 
bekezdés szerinti bejegyzés iránti 
kérelmében, és milyen formátumban kell 
biztosítania a (4) bekezdésben előírt
információkat.

Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák, hogy a harmadik 
országbeli vállalkozásnak milyen 
információkat kell biztosítania az EÉPH 
számára a (3) bekezdés szerinti bejegyzés 
iránti kérelmében, és:

a) a (4) bekezdésben előírt információk 
biztosításának formátumát, és
b) a 37. cikk szerint biztosítandó összes 
szükséges információt. 

Or. en

Módosítás 785
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkének 
megfelelően kell elfogadni.

Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardokat [...]-ig benyújtja a 
Bizottságnak. A Bizottság felhatalmazást 
kap az első albekezdésben említett 
végrehajtás-technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
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összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 786
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 787
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 42. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően határozatot 
fogadhat el egy harmadik országgal 
kapcsolatban, ha annak jogi és felügyeleti 
megoldásai biztosítják, hogy az adott 
harmadik országban engedélyezett 
vállalkozások olyan, jogilag kötelező 
előírásoknak feleljenek meg, amelyek 
hatása egyenértékű a [MiFID] irányelvben, 
e rendeletben, és a 2006/49/EK 
irányelvben [tőkekövetelmény-irányelv, 
CRD], valamint azok végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott 
követelményekével, és az adott harmadik 
ország az alkalmazandó prudenciális 
keretrendszer egyenértékű kölcsönös
elismerését biztosítja az ezen irányelvnek 
megfelelően engedélyezett befektetési 

A Bizottság a 42. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően határozatot 
fogadhat el egy harmadik országgal 
kapcsolatban, ha annak jogi és felügyeleti 
megoldásai biztosítják, hogy az adott 
harmadik országban engedélyezett 
vállalkozások a prudenciális és üzletviteli 
ügyek tekintetében olyan, jogilag kötelező 
előírásoknak feleljenek meg, amelyek 
hatása egyenértékű a [MiFID] irányelvben, 
e rendeletben, és a 2006/49/EK 
irányelvben [tőkekövetelmény-irányelv, 
CRD], valamint azok végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott 
prudenciális és üzletviteli
követelményekével, és az adott harmadik 
ország az alkalmazandó prudenciális 
keretrendszer ténylegesen egyenértékű 
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vállalkozások számára. elismerését biztosítja az ezen irányelvnek 
megfelelően engedélyezett befektetési 
vállalkozások számára.

Or. en

Indokolás

A prudenciális keretrendszer „egyenértékű kölcsönös elismerésére”vonatkozó követelményt 
potenciálisan az uniós vállalkozások ellen is fel lehet használni. A megfogalmazást hozzá kell 
igazítani az EMIR rendelethez. Az EMIR megfelelő rendelkezéseiben nincs kifejezett utalás a 
kölcsönösségre: lásd a 23. cikk (3) bekezdését („ténylegesen … egyenértékű elismerés”), a 3. 
cikk (2) bekezdését és a a 23. cikk (2) bekezdését. Lásd a MiFIR 28. cikkének (5) bekezdését is 
(„ténylegesen egyenértékű elismerés”) és a 24. cikk (1) bekezdésének d) pontjára vonatkozó 
megjegyzéseket. El kell végezni a 37. cikk (1) bekezdésének hozzáigazítását.

Módosítás 788
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 42. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően határozatot 
fogadhat el egy harmadik országgal 
kapcsolatban, ha annak jogi és felügyeleti 
megoldásai biztosítják, hogy az adott 
harmadik országban engedélyezett 
vállalkozások olyan, jogilag kötelező 
előírásoknak feleljenek meg, amelyek 
hatása egyenértékű a [MiFID] irányelvben, 
e rendeletben, és a 2006/49/EK 
irányelvben [tőkekövetelmény-irányelv, 
CRD], valamint azok végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott 
követelményekével, és az adott harmadik 
ország az alkalmazandó prudenciális 
keretrendszer egyenértékű kölcsönös 
elismerését biztosítja az ezen irányelvnek 
megfelelően engedélyezett befektetési 
vállalkozások számára.

A Bizottság a 42. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően határozatot 
fogadhat el egy harmadik országgal 
kapcsolatban, ha annak jogi és felügyeleti 
megoldásai biztosítják, hogy az adott 
harmadik országban engedélyezett 
vállalkozások olyan, jogilag kötelező 
előírásoknak feleljenek meg, amelyek 
hatása egyenértékű a [MiFID] irányelvben, 
e rendeletben, és a 2006/49/EK 
irányelvben [tőkekövetelmény-irányelv, 
CRD], valamint azok végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott 
követelményekével.

Or. en
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Indokolás

A kölcsönösség nem jogos, és ellentétes a WTO rendelkezéseivel. Egy olyan időpontban, 
amikor az EU-ba irányuló külső befektetésre van szükségünk, nem logikus kereskedelmi 
akadályokat felállítani.

Módosítás 789
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 42. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően határozatot 
fogadhat el egy harmadik országgal 
kapcsolatban, ha annak jogi és felügyeleti 
megoldásai biztosítják, hogy az adott 
harmadik országban engedélyezett 
vállalkozások olyan, jogilag kötelező 
előírásoknak feleljenek meg, amelyek 
hatása egyenértékű a [MiFID] irányelvben, 
e rendeletben, és a 2006/49/EK 
irányelvben [tőkekövetelmény-irányelv, 
CRD], valamint azok végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott 
követelményekével, és az adott harmadik 
ország az alkalmazandó prudenciális 
keretrendszer egyenértékű kölcsönös 
elismerését biztosítja az ezen irányelvnek 
megfelelően engedélyezett befektetési 
vállalkozások számára.

A Bizottság 2014. december 31-ig a 42. 
cikkben említett eljárásnak megfelelően 
határozatot fogad el egy harmadik 
országgal kapcsolatban, ha annak jogi és 
felügyeleti megoldásai biztosítják, hogy az 
adott harmadik országban engedélyezett 
vállalkozások olyan, jogilag kötelező 
előírásoknak feleljenek meg, amelyek 
hatása egyenértékű a [MiFID] irányelvben, 
e rendeletben, és a 2006/49/EK 
irányelvben [tőkekövetelmény-irányelv, 
CRD], valamint azok végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott 
követelményekével, és az adott harmadik 
ország az alkalmazandó prudenciális 
keretrendszer egyenértékű kölcsönös 
elismerését biztosítja az ezen irányelvnek 
megfelelően engedélyezett befektetési 
vállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 790
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság a 42. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően határozatot 
fogadhat el egy harmadik országgal 
kapcsolatban, ha annak jogi és felügyeleti 
megoldásai biztosítják, hogy az adott 
harmadik országban engedélyezett 
vállalkozások olyan, jogilag kötelező 
előírásoknak feleljenek meg, amelyek 
hatása egyenértékű a [MiFID] irányelvben, 
e rendeletben, és a 2006/49/EK 
irányelvben [tőkekövetelmény-irányelv, 
CRD], valamint azok végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott
követelményekével, és az adott harmadik 
ország az alkalmazandó prudenciális 
keretrendszer egyenértékű kölcsönös 
elismerését biztosítja az ezen irányelvnek 
megfelelően engedélyezett befektetési 
vállalkozások számára.

A Bizottság a 42. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően határozatot 
fogadhat el egy harmadik országgal 
kapcsolatban, ha annak jogi és felügyeleti 
megoldásai biztosítják, hogy az adott 
harmadik országban engedélyezett 
vállalkozások olyan, jogilag kötelező 
előírásoknak feleljenek meg, amelyek 
hatása egyenértékű a [MiFID] irányelvben, 
e rendeletben, és a 2006/49/EK 
irányelvben [tőkekövetelmény-irányelv, 
CRD], valamint azok végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott 
követelményekével, és olyan alapvető 
szabályok alkalmazandók, amelyek védik 
az egyenértékű felügyeletet és stabilitást.

Or. en

Módosítás 791
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 42. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően határozatot 
fogadhat el egy harmadik országgal 
kapcsolatban, ha annak jogi és felügyeleti 
megoldásai biztosítják, hogy az adott 
harmadik országban engedélyezett 
vállalkozások olyan, jogilag kötelező 
előírásoknak feleljenek meg, amelyek 
hatása egyenértékű a [MiFID] 
irányelvben, e rendeletben, és a 
2006/49/EK irányelvben 
[tőkekövetelmény-irányelv, CRD], 
valamint azok végrehajtási 

A Bizottság a 42. cikk (2) bekezdésében
említett eljárásnak megfelelően 
egyenértékűségi határozatot fogad el egy 
harmadik országgal kapcsolatban, 
amennyiben teljesülnek a következő 
feltételek:
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intézkedéseiben meghatározott 
követelményekével, és az adott harmadik 
ország az alkalmazandó prudenciális 
keretrendszer egyenértékű kölcsönös 
elismerését biztosítja az ezen irányelvnek 
megfelelően engedélyezett befektetési 
vállalkozások számára.

a) az adott harmadik ország jogi és 
felügyeleti megoldásai biztosítják, hogy a 
vállalkozásokat a szóban forgó harmadik 
országban engedélyezzék, és azok olyan, 
jogilag kötelező előírásoknak feleljenek 
meg, amelyek hatása egyenértékű a 
[MiFID] irányelvben, e rendeletben, és a 
2006/49/EK irányelvben, valamint azok 
végrehajtási intézkedéseiben 
meghatározott követelményekével, és
b) az adott harmadik ország az 
alkalmazandó prudenciális keretrendszer 
egyenértékű kölcsönös elismerését 
biztosítja az ezen rendeletnek megfelelően 
engedélyezett befektetési vállalkozások 
számára, ideértve az uniós vállalkozások 
kölcsönös hozzáférését, hogy hasonló 
szolgáltatásokat nyújthassanak az adott 
harmadik országbeli jogosult szerződő 
felek számára. 
A Bizottság először konzultál az EÉPH-
val, hogy három hónapon belül jogi 
kötőerővel bíró véleményt adjon ki a 
harmadik ország prudenciális 
keretrendszerének egyenértékűségéről.

Or. en

Módosítás 792
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy harmadik ország prudenciális Egy harmadik ország prudenciális és 
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keretrendszere akkor tekinthető 
egyenértékűnek, ha a keretrendszer teljesíti 
a következő feltételeket:

üzletviteli keretrendszere akkor minősül
egyenértékű hatást biztosítónak, ha a 
keretrendszer teljesíti a következő 
feltételeket:

Or. en

Módosítás 793
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy harmadik ország prudenciális 
keretrendszere akkor tekinthető 
egyenértékűnek, ha a keretrendszer teljesíti 
a következő feltételeket:

Egy harmadik ország prudenciális 
keretrendszere akkor tekinthető 
egyenértékű hatást biztosítónak, ha a 
keretrendszer teljesíti a következő 
feltételeket:

Or. en

Indokolás

Ez hozzáigazítja a megfogalmazást az EMIR rendelethez.

Módosítás 794
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy harmadik ország prudenciális 
keretrendszere akkor tekinthető 
egyenértékűnek, ha a keretrendszer teljesíti 
a következő feltételeket:

Egy harmadik ország prudenciális 
keretrendszere akkor tekinthető 
egyenértékű hatást biztosítónak, ha a 
keretrendszer teljesíti a következő 
feltételeket:

Or. en
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Módosítás 795
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A Bizottság e bekezdés szerinti 
határozata korlátozódhat a vállalkozások 
egy kategóriájára vagy bizonyos 
kategóriáira. Ebben az esetben a 
harmadik országbeli vállalkozás a 36. cikk 
alapján nyilvántartásba vehető, ha a 
Bizottság határozata által lefedett 
valamely kategóriába tartozik.

Or. en

Módosítás 796
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a harmadik ország kölcsönös 
hozzáférési feltételeket alkalmaz az EU-
ban székhellyel rendelkező befektetési 
vállalkozások tekintetében, és az adott 
harmadik országban kölcsönös elismerési 
rendszert hajtanak végre.

Or. en

Módosítás 797
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

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

37a. cikk
A központi iroda letelepedési helye szerinti 

harmadik országon kívüli fióktelepen 
keresztül nyújtott szolgáltatások és 

tevékenységek
(1) Amennyiben a harmadik országbeli 
vállalkozás a kérdéses befektetési 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket a 
központi irodájának helye szerinti 
országtól különböző másik harmadik 
országban létesült fióktelepen keresztül 
nyújtja vagy végzi, a 36. és a 37. cikket 
úgy kell alkalmazni, mintha a vállalkozás 
központi irodájának letelepedési helye 
szerinti harmadik országra való 
hivatkozások egyben utalnának a 
fióktelep helye szerinti harmadik országra 
is, amennyiben a felügyeleti feladatok két 
harmadik ország közötti megosztására 
tekintettel ez lényeges.
(2) Amennyiben a harmadik országbeli 
vállalkozás a kérdéses befektetési 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket az 
[új MiFID] 46a. cikke alapján 
engedélyezett, valamely tagállamban 
letelepedett fióktelep útján nyújtja vagy 
végzi, a 36. cikk (4) bekezdése úgy 
módosul, hogy lehetővé tegye a 
vállalkozás számára, hogy a fióktelepnek 
a fióktelep letelepedési helye szerinti 
tagállam illetékes hatósága által végzett 
felügyeletére hivatkozzon.

Or. en

Indokolás

Jelenleg nem világos, hogy a Bizottsági javaslatban szereplő rendelkezéseket hogyan kell 
alkalmazni, ha a harmadik országbeli vállalkozás valójában egy másik harmadik országbeli 
fióktelepen keresztül nyújt szolgáltatásokat vagy végez tevékenységeket az EU-ban. Ez a 
módosítás ennek pontosításával teremt jogbiztonságot.
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Módosítás 798
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az Unióban befektetési 
szolgáltatások vagy tevékenységek 
végzésére engedélyt kapott, nem uniós 
vállalkozásokat a 36. cikknek megfelelően
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás 
nyilvánosan hozzáférhető az EÉPH 
weboldalán, és információkat tartalmaz 
azokról a szolgáltatásokról vagy 
tevékenységekről, amelyekre a nem uniós
vállalkozások engedéllyel rendelkeznek, 
valamint utal a felügyeletek ellátásáért 
felelős illetékes hatóságra a harmadik 
országban.

Az EÉPH az Unióban befektetési 
szolgáltatások nyújtására vagy 
tevékenységek végzésére engedélyt kapott, 
harmadik országbeli vállalkozásokat a 36. 
cikknek megfelelően nyilvántartásba veszi. 
A nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető 
az EÉPH weboldalán, és információkat 
tartalmaz azokról a szolgáltatásokról vagy 
tevékenységekről, amelyekre a harmadik 
országbeli vállalkozások engedéllyel 
rendelkeznek, valamint utal a felügyeletek 
ellátásáért felelős illetékes hatóságra a 
harmadik országban.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangba hozza a szöveget a harmadik országbeli vállalkozás 2. cikkben 
szereplő fogalommeghatározásával.

Módosítás 799
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az Unióban befektetési 
szolgáltatások vagy tevékenységek 
végzésére engedélyt kapott, nem uniós 
vállalkozásokat a 36. cikknek megfelelően 
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás 
nyilvánosan hozzáférhető az EÉPH 
weboldalán, és információkat tartalmaz 
azokról a szolgáltatásokról vagy 

Az EÉPH az Unióban befektetési 
szolgáltatások vagy tevékenységek 
végzésére engedélyt kapott, nem uniós 
vállalkozásokat a 36. és a 37. cikknek 
megfelelően nyilvántartásba veszi. A 
nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető az 
EÉPH weboldalán, és információkat 
tartalmaz azokról a szolgáltatásokról vagy 
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tevékenységekről, amelyekre a nem uniós 
vállalkozások engedéllyel rendelkeznek, 
valamint utal a felügyeletek ellátásáért 
felelős illetékes hatóságra a harmadik 
országban.

tevékenységekről, amelyekre a nem uniós 
vállalkozások engedéllyel rendelkeznek, 
valamint utal a felügyeletek ellátásáért 
felelős illetékes hatóságra az EU-ban.

Or. en

Módosítás 800
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EÉPH a (2) bekezdés feltételeinek 
teljesülése mellett visszavonja a nem uniós 
vállalkozás 38. cikk szerinti 
nyilvántartásba való bejegyzését, ha:

(1) Az EÉPH visszavonja a nem uniós 
vállalkozás 38. cikk szerinti 
nyilvántartásba való bejegyzését, ha:

Or. en

Módosítás 801
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EÉPH alapos indokkal, dokumentált 
bizonyítékok alapján feltételezheti, hogy a 
nem uniós vállalkozás az Unióban végzett 
befektetési szolgáltatások és tevékenységek 
során a befektetők érdekei vagy a piacok 
rendes működése számára egyértelműen 
sérelmes módon jár el, vagy

a) az EÉPH alapos indokkal, dokumentált 
bizonyítékok alapján feltételezheti, hogy a 
harmadik országbeli vállalkozás az 
Unióban végzett befektetési szolgáltatások 
és tevékenységek során a befektetők 
érdekei vagy a piacok rendes működése 
számára egyértelműen sérelmes módon jár 
el, vagy

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy az uniós nagykereskedelmi piaci résztvevők, mint például a jogosult szerződő 
felek és szakmai befektetők a 35a. és a 36. cikkben megállapított feltételek mellett 
hozzáférhessenek harmadik országbeli szolgáltatásokhoz.

Módosítás 802
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EÉPH alapos indokkal, dokumentált 
bizonyítékok alapján feltételezheti, hogy a 
nem uniós vállalkozás az Unióban végzett 
befektetési szolgáltatások és tevékenységek 
során a befektetők érdekei vagy a piacok 
rendes működése számára egyértelműen
sérelmes módon jár el, vagy

a) az EÉPH alapos indokkal, dokumentált 
bizonyítékok alapján feltételezheti, hogy a 
nem uniós vállalkozás az Unióban végzett 
befektetési szolgáltatások és tevékenységek 
során a befektetők érdekei vagy a piacok 
rendes működése számára sérelmes módon 
jár el, vagy

Or. en

Módosítás 803
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az EÉPH alapos indokkal, dokumentált 
bizonyítékok alapján feltételezheti, hogy a 
nem uniós vállalkozás az Unióban végzett 
befektetési szolgáltatások és tevékenységek 
során súlyosan megsértette a harmadik 
országban rá alkalmazandó azon 
rendelkezéseket, amelyek alapján a 
Bizottság meghozta a 37. cikk (1) 
bekezdése szerinti határozatot.

b) az EÉPH alapos indokkal, dokumentált 
bizonyítékok alapján feltételezheti, hogy a 
harmadik országbeli vállalkozás az 
Unióban végzett befektetési szolgáltatások 
és tevékenységek során súlyosan 
megsértette az abban a harmadik 
országban, amelyben központi irodája 
létesült vagy amelyen keresztül a 
szolgáltatásokat nyújtja vagy a 
tevékenységeket végzi, rá alkalmazandó 
azon rendelkezéseket, amelyek alapján a 
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Bizottság meghozta a 37. cikk (1) 
bekezdése szerinti határozatot.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az uniós nagykereskedelmi piaci résztvevők, mint például a jogosult szerződő 
felek és szakmai befektetők a 35a. és a 36. cikkben megállapított feltételek mellett 
hozzáférhessenek harmadik országbeli szolgáltatásokhoz.

Módosítás 804
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az EÉPH alapos indokkal, dokumentált 
bizonyítékok alapján feltételezheti, hogy a 
nem uniós vállalkozás az Unióban végzett 
befektetési szolgáltatások és tevékenységek 
során súlyosan megsértette a harmadik 
országban rá alkalmazandó azon 
rendelkezéseket, amelyek alapján a 
Bizottság meghozta a 37. cikk (1) 
bekezdése szerinti határozatot.

b) az EÉPH alapos indokkal, dokumentált 
bizonyítékok alapján feltételezheti, hogy a 
nem uniós vállalkozás az Unióban végzett 
befektetési szolgáltatások és tevékenységek 
során megsértette a harmadik országban rá 
alkalmazandó azon rendelkezéseket, 
amelyek alapján a Bizottság meghozta a 
37. cikk (1) bekezdése szerinti határozatot.

Ezt a visszavonást bármely tagállam 
illetékes hatósága kérheti az EÉPH-tól, 
amelyben a harmadik országbeli 
vállalkozás szolgáltatást nyújt.

Or. en

Módosítás 805
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EÉPH az ügyre felhívta a harmadik a) az EÉPH az ügyre felhívta a harmadik 
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ország illetékes hatóságának a figyelmét, 
és az nem tette meg a megfelelő, a 
befektetők és az Unión belüli piacok 
rendes működésének védelmében 
szükséges intézkedéseket, vagy nem tudta 
bizonyítani, hogy az érintett harmadik 
országbeli vállalkozás megfelel a harmadik 
országban rá alkalmazandó előírásoknak; 
és

ország illetékes hatóságának a figyelmét, 
és az nem tette meg a megfelelő, a 
befektetők és az Unión belüli piacok 
rendes működésének védelmében 
szükséges intézkedéseket, vagy nem tudta 
bizonyítani, hogy a harmadik országbeli 
vállalkozás megfelel a harmadik országban 
rá alkalmazandó előírásoknak; és

Or. en

Módosítás 806
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EÉPH haladéktalanul tájékoztatja a 
Bizottságot minden olyan intézkedésről, 
amelyet az (1) bekezdésnek megfelelően 
hozott, és határozatát weboldalán 
közzéteszi.

(3) Az EÉPH haladéktalanul tájékoztatja a 
Bizottságot minden olyan intézkedésről, 
amelyet az (1) bekezdésnek megfelelően 
hozott, és a harmadik országbeli 
vállalkozásra vonatkozó határozatát 
weboldalán közzéteszi. A határozatot öt 
éven át közzéteszik.

Or. en

Módosítás 807
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság értékeli, hogy a 37. cikk 
(1) bekezdése szerinti határozat 
meghozatalának alapjául szolgáló feltételek 
továbbra is fennállnak-e az érintett 
harmadik ország viszonylatában.

(4) A Bizottság ismét értékeli, hogy a 37. 
cikk (1) bekezdése szerinti 
egyenértékűségi határozat meghozatalának 
alapjául szolgáló feltételek továbbra is 
teljesülnek-e az érintett harmadik ország 
viszonylatában.
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Or. en

Módosítás 808
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39a. cikk
További követelmények

Ha egy harmadik országbeli vállalkozás a 
35a. cikk (1) bekezdésének vagy a 36. cikk 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó 
szolgáltatásokat nyújt vagy 
tevékenységeket végez valamely 
tagállamban egy jogosult szerződő fél 
vagy szakmai ügyfél számára, a szóban 
forgó tagállam az [új MiFID] irányelv 
vagy e rendelet hatálya alá tartozó 
kérdések tekintetében nem szab meg 
semmilyen további követelményeket a 
harmadik országbeli vállalkozás számára.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az uniós nagykereskedelmi piaci résztvevők, mint például a jogosult szerződő 
felek és szakmai befektetők a 35a. és a 36. cikkben megállapított feltételek mellett 
hozzáférhessenek harmadik országbeli szolgáltatásokhoz. Ez világossá teszi, hogy a 
határokon átnyúló szolgáltatások nyújtására vonatkozó harmonizált uniós rendszerről van 
szó. Vesd össze a MiFID2 36. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével.

Módosítás 809
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cím – 1 a szakasz (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. szakasz
Szolgáltatások nyújtása fióktelep 

létesítésével
39a. cikk

Fióktelep létesítése
(1) Azon harmadik országbeli 
vállalkozásoknak, amelyek fióktelepen 
keresztül befektetési szolgáltatásokat 
kívánnak nyújtani vagy befektetési 
tevékenységet kívánnak folytatni 
kiegészítő tevékenységekkel együtt, a 
tagállam területén erre az adott tagállam 
illetékes hatóságaitól előzetesen engedélyt 
kell kapniuk, a következő rendelkezések 
szerint:
a) a Bizottság a (3) bekezdéssel 
összhangban határozatot fogad el;
b) azoknak a szolgáltatásoknak a végzése, 
amelyekre a harmadik országbeli 
vállalkozás engedélyt kér, engedélyköteles 
és felügyelet alá tartozik abban a 
harmadik országban, ahol a vállalkozás 
székhelye van, és a kérelmező vállalkozás 
megfelelően engedélyezett. Azt a 
harmadik országot, ahol a harmadik 
országbeli vállalkozás székhelye van, a 
pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni pénzügyi 
akciócsoport nem minősítette nem 
együttműködő országnak és területnek;
c) vannak együttműködési 
megállapodások, amelyek tartalmaznak 
rendelkezéseket az információcsere 
szabályaira, a piac integritásának 
megőrzése és a befektetők érdekeinek 
védelme érdekében, az érintett tagállam 
illetékes hatóságai és annak a harmadik 
országnak az illetékes felügyeleti 
hatóságai között, ahol a vállalkozás 
székhelye van;
d) elegendő indulótőke áll a fióktelep 



AM\901887HU.doc 111/128 PE489.478v01-00

HU

szabad rendelkezésére;
e) egy vagy több, a fióktelep vezetéséért 
felelős személyt kineveztek, és ők 
megfelelnek a 9. cikk (1) bekezdése 
szerinti követelménynek;
f) az a harmadik ország, ahol a harmadik 
országbeli vállalkozás székhelye van, 
megállapodást írt alá azzal a tagállammal, 
ahol a fióktelep létesülne, amely 
megállapodás teljes mértékben megfelel 
az OECD jövedelem- és tőkeadózási 
modellegyezményének 26. cikkében 
rögzített standardoknak, és tényleges 
információcserét biztosít adózási 
ügyekben, ideértve a multilaterális 
adóegyezményeket, ha van ilyen;
g) a vállalkozás az engedélyezés 
időpontjában tagja az 1997. március 3-i, 
befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 
97/9/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján engedélyezett vagy 
elismert befektetőkártalanítási 
rendszernek.
(2) A tagállamok előírják, hogy egy 
harmadik országbeli vállalkozásnak, 
amely szolgáltatásokat vagy 
tevékenységeket kíván végezni, kiegészítő 
tevékenységekkel együtt, lakossági 
ügyfelek számára azoknak a 
tagállamoknak a területén, fióktelepet kell 
létesítenie az Unió területén.
(3) A 95. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság akkor fogadhat el 
harmadik országgal kapcsolatos 
határozatot, ha a harmadik ország jogi és 
felügyeleti megoldásai gondoskodnak 
arról, hogy az abban a harmadik 
országban engedélyezett vállalkozások 
megfeleljenek az ezen rendeletből, az 
…/…/EU [új MiFID] irányelvből és a 
2006/49/EK irányelvből [tőkemegfelelési 
irányelvből], valamint azok végrehajtási 
intézkedéseiből adódó jogi érvénnyel 
kötelező előírásoknak, és ha a harmadik 
ország biztosítja az ezen irányelvnek 
megfelelően engedélyezett befektetési 
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vállalkozások tekintetében a prudenciális 
keret egyenértékűként történő kölcsönös 
elismerését.
A harmadik ország prudenciális kerete 
egyenértékűnek tekinthető, ha a keret 
megfelel az alábbi összes feltételnek:
a) az adott harmadik országban 
befektetési szolgáltatásokat nyújtó és 
tevékenységeket végző vállalkozások 
engedélykötelesek, és azok folyamatos 
tényleges felügyelet és jogalkalmazás 
hatálya alatt állnak;
b) az adott harmadik országban 
befektetési szolgáltatásokat nyújtó és 
tevékenységeket végző vállalkozásokra 
megfelelő tőkekövetelmény, valamint a 
részvényesekre és a vezető testületük 
tagjaira megfelelő követelmények 
vonatkoznak;
c) a befektetési szolgáltatásokat nyújtó és 
tevékenységeket végző vállalkozásokra a 
belső ellenőrzési funkciók területén 
megfelelő szervezeti követelmények 
vonatkoznak;
d) a piac átláthatósága és integritása 
biztosított a bennfentes kereskedelem és a 
piaci manipuláció révén történő piaci 
visszaélések megakadályozása révén.
(4) Az (1) bekezdésben említett harmadik 
országbeli vállalkozás annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságához 
nyújtja be kérelmét, ahol fióktelepet kíván 
létrehozni azt követően, hogy a Bizottság 
határozatot fogadott el arról, hogy az 
adott harmadik ország, amelyben a 
harmadik országbeli vállalkozás 
működését engedélyezték, a (3) 
bekezdésben leírt követelményekkel 
egyenértékű jogi és felügyeleti kerettel 
rendelkezik.

39b. cikk
Tájékoztatási kötelezettség

Egy harmadik országbeli vállalkozásnak, 
amely engedélyt szándékozik szerezni 
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ahhoz, hogy befektetési szolgáltatásokat 
vagy tevékenységeket végezzen kiegészítő 
tevékenységekkel együtt egy tagállam 
területén, a következőket kell biztosítania 
azon tagállam illetékes hatóságainak:
a) az érintett harmadik országban a 
felügyeletéért illetékes hatóság nevét és 
címét. Amikor egynél több hatóság felel a 
felügyeletért, az illetékesség vonatkozó 
területeit meg kell adni;
b) minden fontos adatot a vállalkozásról 
(a nevét, jogi formáját, bejegyzett 
székhelyét és címét, a vezető testület 
tagjait, a fontos részvényeseket) és a 
befektetési szolgáltatásokat és/vagy 
tevékenységeket, valamint a végzendő 
kiegészítő szolgáltatásokat meghatározó 
működési tervet és a fióktelep szervezeti 
felépítését, ideértve a lényeges működési 
funkciók bármiféle harmadik 
vállalkozásoknak történő kiszervezésének 
ismertetését;
c) a fióktelep vezetéséért felelős személyek 
nevét, és a vonatkozó dokumentumokat, 
amelyek bemutatják, hogy a .../.../EU 
irányelv [új MiFID] 9. cikkének (1) 
bekezdésében foglalt követelményeknek 
megfelelnek;
d) tájékoztatást az indulótőkéről, amely a 
fióktelep szabad rendelkezésére áll.

39c. cikk
Az engedély megadása

(1) Annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, amelyben egy harmadik 
országbeli vállalkozás a fióktelepét létre 
akarja hozni, az engedélyt csak akkor adja 
meg, ha a következő feltételek teljesülnek:
a) az illetékes hatóság meggyőződött arról, 
hogy a .../.../EU irányelv [új MiFID] 41. 
cikke szerinti feltételek teljesültek;
b) az illetékes hatóság meggyőződött arról, 
hogy a harmadik országbeli vállalkozás 
képes lesz a (3) bekezdés szerinti 
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rendelkezéseknek megfelelni.
A harmadik országbeli vállalkozást a 
hiánytalan kérelem benyújtásától 
számított hat hónapon belül tájékoztatni 
kell arról, hogy az engedélyt megadták-e 
vagy sem.
(2) A harmadik országbeli vállalkozás 
fióktelepe, amely az engedélyt az (1) 
bekezdés szerint megkapta, megfelel ezen 
rendelet 16., 17., 23., 24., 25., 27. 
cikkének, a 28. cikk (1) bekezdésének és a 
30. cikknek, valamint a(z) …/…/EU [új 
MiFID] irányelv 13–23. cikkének, és az 
ennek alapján elfogadott intézkedéseknek, 
és az illetékes hatóság felügyelete alá fog 
tartozni abban a tagállamban, ahol az 
engedélyt megadták.
A tagállamok nem állapíthatnak meg 
semmiféle további előírást a fióktelep 
szervezetével és működésével 
kapcsolatban az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó ügyekben.

39d. cikk
Szolgáltatások nyújtása másik 

tagállamban
(1) Az a harmadik országbeli vállalkozás, 
amely a .../.../EU irányelv [új MiFID] 43. 
cikke szerinti engedélyt megkapta, az 
engedélyben szereplő szolgáltatásokat és 
tevékenységeket más tagállamokban új 
fióktelepek létesítése nélkül végezheti. E 
célból a következő információkat kell 
közölnie annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságával, ahol a fióktelep létesült:
a) az a tagállam, amelyben működni 
szándékozik,
b) működési programja, ismertetve 
különösen az általa abban a tagállamban 
nyújtani szándékozott befektetési 
szolgáltatásokat vagy tevékenységeket, 
valamint a kiegészítő szolgáltatásokat.
A fióktelep székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatósága a tájékoztatás 
kézhezvételétől számított egy hónapon 
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belül megküldi azt a fogadó tagállam – a 
.../.../EU irányelv [új MiFID] 83. cikkének 
(1) bekezdésében kapcsolattartóként 
kijelölt – illetékes hatóságának. A 
harmadik országbeli vállalkozás ekkor 
kezdheti meg a szolgáltatások vagy az 
érintett szolgáltatások nyújtását a fogadó 
tagállamban.
Az első albekezdésnek megfelelően közölt 
adatok bármelyikének változása esetén a 
harmadik országbeli vállalkozás legalább 
egy hónappal a változás végrehajtása előtt 
írásbeli értesítést ad a változásról azon 
tagállam illetékes hatóságának, ahol a 
fióktelep létesült. A fióktelep székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatósága 
tájékoztatja ezekről a változásokról a 
fogadó tagállam illetékes hatóságát.
A vállalkozás továbbra is annak a 
tagállamnak a felügyelete alá tartozik, 
ahol a .../.../EU irányelv [új MiFID] 43. 
cikkével összhangban a fióktelep létesült.
(2) Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák:
a) a .../.../EU irányelv [új MiFID] 41. 
cikke (1) bekezdésének c) pontjában 
említett együttműködési megállapodások 
minimális tartalmát, annak biztosítására, 
hogy az engedélyt harmadik országbeli 
vállalkozásoknak kiadó tagállami illetékes 
hatóságok ezen irányelv szerinti összes 
felügyeleti jogköreiket gyakorolhassák;
b) a működési program részletes 
tartalmát, amint azt a .../.../EU irányelv 
[új MiFID] 42. cikkének b) pontja előírja;
c) a fióktelep vezetésére vonatkozó 
dokumentumok tartalmát, amint azt a 
.../.../EU irányelv [új MiFID] 42. cikkének 
c) pontja előírja;
d) a fióktelep szabad rendelkezésére álló 
induló tőkére vonatkozó tájékoztatás 
részletes tartalmát, amint azt a .../.../EU 
irányelv [új MiFID] 42. cikkének d) 
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pontja előírja.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [XXX]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottságra hatáskört ruháznak az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
történő elfogadására.
(3) Az EÉPH végrehajtás-technikai 
standardtervezetet dolgoz ki a szóban 
forgó bekezdésekben előírt információ 
nyújtására és az értesítésre szolgáló 
egységes formanyomtatványok, 
mintadokumentumok és eljárások 
kialakítása céljából.
Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet 2016. 
december 31-ig benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 40. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a fióktelep számára szabadon 
rendelkezésre álló, elégséges induló tőke 
értékelési feltételeinek meghatározásával 
kapcsolatban a fióktelep által végzett 
befektetési szolgáltatások és 
tevékenységek, valamint azon ügyfelek 
típusának figyelembe vételével, akik vagy 
amelyek számára azokat végzik.

1b. szakasz
Az engedélyek nyilvántartásba vétele és 

visszavonása
39e. cikk

Nyilvántartásba vétel
A 41. cikknek megfelelően a tagállamok 
az engedélyezett vállalkozásokat 
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nyilvántartásba veszik. A nyilvántartás 
nyilvánosan hozzáférhető, és 
információkat tartalmaz azon 
szolgáltatásokról vagy tevékenységekről, 
amelyek végzésére a harmadik országbeli 
vállalkozások engedéllyel rendelkeznek. A 
jegyzéket rendszeresen naprakésszé kell 
tenni. Minden engedélyről értesíteni kell 
az EÉPH-t.
Az EÉPH jegyzéket készít az összes 
harmadik országbeli vállalkozásokról, 
amelynek engedélye van szolgáltatások és 
tevékenységek végzésére az Unióban. A 
jegyzék információkat tartalmaz azon 
szolgáltatásokról vagy tevékenységekről, 
amelyekre a nem uniós befektetési 
vállalkozás engedéllyel rendelkezik, és a 
jegyzéket rendszeresen naprakésszé kell 
tenni. Az EÉPH e jegyzéket saját 
honlapján közzéteszi és frissíti azt.

39f. cikk
Engedélyek visszavonása
Az illetékes hatóság, amely a 43. cikk 
szerinti engedélyt megadta, a harmadik 
országbeli vállalkozásnak kibocsátott 
engedélyt visszavonhatja, amikor az ilyen 
vállalkozás:
a) 12 hónapon belül nem használja fel az 
engedélyt, kifejezetten lemond az 
engedélyről, vagy az előző hat hónapban 
nem végzett befektetési szolgáltatásokat 
vagy nem hajtott végre befektetési 
tevékenységet, kivéve, ha az érintett 
tagállam rendelkezett arról, hogy ezekben 
az esetekben az engedély érvényét veszti;
b) valótlan nyilatkozatok tételével, vagy 
más szabálytalan eszköz igénybevételével 
szerezte meg az engedélyt;
c) többé nem felel meg az engedély 
kiadásának alapjául szolgáló 
feltételeknek;
d) súlyosan és módszeresen megsértette az 
ezen irányelv alapján elfogadott, a 
befektetési vállalkozások működési 
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feltételeit szabályozó és a harmadik 
országbeli vállalkozásokra alkalmazandó 
rendelkezéseket;
e) azon esetek bármelyikének hatálya alá 
tartozik, ennek az irányelvnek a 
hatókörén kívül eső ügyekben, amikor a 
nemzeti jog a visszavonást előírja.
Minden engedély visszavonásáról 
értesíteni kell az EÉPH-t.
A visszavonást a 45. cikk szerint 
létrehozott jegyzékben 5 éven át 
közzéteszik.

Or. en

Indokolás

Ezt a fejezetet a rendeletben, nem pedig az irányelvben kell elhelyezni.

Módosítás 810
Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 41. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiak tekintetében: 2. cikk (3) bekezdés, 
4. cikk (3) bekezdés, 6. cikk (2) bekezdés, 
8. cikk (4) bekezdés, 10. cikk (2) bekezdés, 
11. cikk (2) bekezdés, 12. cikk (2) 
bekezdés, 13. cikk (7) bekezdés, 14. cikk 
(5) bekezdés, 14. cikk (6) bekezdés, 16. 
cikk (3) bekezdés, 18. cikk (2) bekezdés, 
18. cikk (3) bekezdés, 19. cikk (3) 
bekezdés, 20. cikk (3) bekezdés, 28. cikk 
(6) bekezdés, 29. cikk (6) bekezdés, 30. 
cikk (3) bekezdés, 31. cikk (8) bekezdés, 
32. cikk (6) bekezdés, 35. cikk (10) 
bekezdés és 45. cikk (2) bekezdés.

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 41. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiak tekintetében: 12. cikk (2) 
bekezdés, 14. cikk (6) bekezdés, 18. cikk 
(3) bekezdés, 28. cikk (6) bekezdés, 29. 
cikk (6) bekezdés, 30. cikk (3) bekezdés, 
31. cikk (8) bekezdés, 35. cikk (10) 
bekezdés és 45. cikk (2) bekezdés.
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Or. en

Indokolás

Igazodás a korábbi változtatásokhoz.

Módosítás 811
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mielőtt [2 év eltelne a MiFIR 
alkalmazásától számítva, amint azt a 41. 
cikk (2) bekezdése meghatározza], a 
Bizottság, az EÉPH-val egyeztetve, 
jelentést tesz az Európai Parlament és a 
Tanács számára a 3–6. és a 9–12. cikk
alapján megállapított átláthatósági 
kötelezettségek gyakorlati hatásáról, 
különös tekintettel a 3. cikk (2) 
bekezdésében és a 4. cikk (2) és (3) 
bekezdésében megállapított kereskedés 
előtti átláthatósági kötelezettségekre 
vonatkozó mentességek alkalmazására és 
folytatólagos helyénvalóságára.

(1) Mielőtt [2 év eltelne a MiFIR 
alkalmazásától számítva, amint azt a 41. 
cikk (2) bekezdése meghatározza], a 
Bizottság, az EÉPH-val egyeztetve, 
jelentést tesz az Európai Parlament és a 
Tanács számára a 3–12. cikk alapján 
megállapított átláthatósági kötelezettségek 
gyakorlati hatásáról, különös tekintettel a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikk (2) és 
(3) bekezdésében és a 8. cikkben 
megállapított kereskedés előtti 
átláthatósági kötelezettségekre vonatkozó 
mentességek alkalmazására és 
folytatólagos helyénvalóságára.

Or. en

Indokolás

Az átláthatósági követelmények nem részvény jellegű termékek piacaira gyakorolt hatása 
alapos tanulmányozást igényel, mivel ez a koncepció teljességgel új.

Módosítás 812
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mielőtt [2 év eltelne a MiFIR (2) Mielőtt [2 év eltelne a MiFIR 
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alkalmazásától számítva, amint azt a 41. 
cikk (2) bekezdése meghatározza], a 
Bizottság, az EÉPH-val egyeztetve, 
jelentést tesz a Tanács és a Parlament 
számára a 13. cikk működéséről, ideértve, 
hogy a kapott és az illetékes hatóságok 
között kicserélt ügyletjelentések tartalma 
és formátuma átfogóan lehetővé teszi-e a 
befektetési vállalkozások tevékenységeinek 
a 13. cikk (1) bekezdése szerinti 
figyelemmel kísérését. A Bizottság 
megfelelő javaslatokat tehet, hogy 
esetleges változtatásokat javasoljon, 
beleértve annak előírását, hogy az 
ügyleteket az illetékes hatóságok helyett 
egy, az EÉPH által kijelölt rendszernek kell 
bejelenteni, amely lehetővé teszi az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 
összes bejelentett információhoz 
hozzáférjenek, ennek a cikknek az alapján.

alkalmazásától számítva, amint azt a 41. 
cikk (2) bekezdése meghatározza], a
Bizottság, az EÉPH-val egyeztetve, 
jelentést tesz a Tanács és a Parlament 
számára a 13. cikk működéséről, ideértve, 
hogy a kapott és az illetékes hatóságok 
között kicserélt ügyletjelentések tartalma 
és formátuma átfogóan lehetővé teszi-e a 
befektetési vállalkozások tevékenységeinek 
a 13. cikk (1) bekezdése szerinti 
figyelemmel kísérését. A Bizottság 
megfelelő javaslatokat tehet, hogy 
esetleges változtatásokat javasoljon, 
beleértve annak előírását, hogy az 
ügyleteket az illetékes hatóságok helyett 
egy, az EÉPH által kijelölt rendszernek kell 
bejelenteni, amely lehetővé teszi az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 
összes bejelentett információhoz 
hozzáférjenek, ennek a cikknek az alapján 
valós időben és amely a finanszírozási 
eszközök piacairól és a 2004/39/EK számú 
irányelv módosításáról szóló irányelvben 
(2011/0298(COD)) szereplő konszolidált 
kereskedési adatok egységeként és a 
bennfentes kereskedelmi tranzakciókról és 
a piacok manipulálásáról kiadott rendelet 
(C7-0360/11) céljainak megfelelően 
koncentrált együttműködési rendszerként 
tud működni, amelyen keresztül 
érzékelhető a különböző piacokon és 
különböző országokban történő piaci 
visszaélés.

Or. fi

Módosítás 813
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság [a MiFIR 41. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott alkalmazását
követően 2 évvel]-ig az EÉPH-val való 
konzultációt követően jelentést terjeszt az 
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Európai Parlament és a Tanács elé a 
legjobb vételi és eladási ajánlatokat 
tartalmazó európai rendszer – az 
árajánlatok egybegyűjtése érdekében 
történő – kialakításának 
megvalósíthatóságáról, valamint arról, 
hogy az megfelelő kereskedelmi megoldás 
lehetne-e a piaci résztvevők közötti 
információs aszimmetriák csökkentésére, 
valamint eszközként szolgálhatna-e a 
szabályozók számára az árajánlat-adási 
tevékenységek jobb nyomon követésére a 
kereskedési helyszíneken.

Or. en

Indokolás

Jóllehet egy EBBO bevezetése költséges lenne a jelenlegi európai kereskedési környezetben, 
az EÉPH-nak mérlegelnie kellene, hogy érdemes-e ezen munkálkodni, ahogyan az uniós 
pénzügyi piacok egyre integráltabbá és fejlettebbé válnak.

Módosítás 814
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az [EMIR] rendelet 67. cikkének (2) 
bekezdése kiegészül a következő 
albekezdéssel: „A kereskedési adattár 
ezeket az adatokat a [MiFIR] rendelet 23. 
cikke szerinti előírásoknak megfelelően 
továbbítja az illetékes hatóságoknak.”

Az [EMIR] rendelet 81. cikkének (3) 
bekezdése kiegészül a következő 
albekezdéssel: „A kereskedési adattár 
ezeket az adatokat a [MiFIR] rendelet 23. 
cikke szerinti előírásoknak megfelelően 
továbbítja az illetékes hatóságoknak.”

Or. en

Módosítás 815
Sylvie Goulard

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

Az [EMIR] rendelet 1. cikke a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 4. cikk szerinti elszámolási 
kötelezettség és a 9. cikk szerinti 
bejelentési kötelezettség nem 
alkalmazandó az olyan származtatott 
ügyletekre, amelyekben a KBER valamely 
tagja szerződő félként részt vesz.”
(A világosság kedvéért az [EMIR] rendelet 
1. cikkéhez javasolt módosítás az Európai 
Parlament plenáris ülésén első olvasatban 
elfogadott 2012. március 29-i 
kompromisszumon („kompromisszum”)
alapul, nem pedig a 2010. szeptember 15-i 
bizottsági javaslaton (COM(2010)484 – „a 
bizottsági javaslat”).

Or. en

Indokolás

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.
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Módosítás 816
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az [.] (EMIR) rendelet 71. cikkének (3) 
bekezdése a következő albekezdéssel
egészül ki: „A [3] és a [8] cikk e rendelet 
hatálybalépése után 5 éven át nem 
alkalmazandó a csoporton belüli 
ügyletekre. E célból a csoporton belüli 
ügyletek e rendelet [2a] cikkében foglalt 
fogalommeghatározásából erre az 5 éves 
időszakra kiveszik a 2. pont a) pontjának
i. alpontjában és a 2. pont a) pontjának iv. 
alpontjában foglalt feltételt.”

Or. en

Módosítás 817
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
44 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44a. cikk
A short ügyletekről és a hitel-
nemteljesítési csereügyletekkel 

kapcsolatos egyes szempontokról szóló 
236/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet módosítása
A short ügyletekről és a hitel-
nemteljesítési csereügyletekkel 
kapcsolatos egyes szempontokról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. 
cikke a következőképpen módosul: „Az 5., 
6., 7., 8., 12. és 13., valamint a 18–29. cikk 
az Unión belüli vagy harmadik országbeli 
lakóhellyel/székhellyel rendelkező 
természetes vagy jogi személyekre 
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egyaránt alkalmazandó.”

Or. fr

Indokolás

Az uniós szabály megkerülése kockázatának elkerülése és e szabály tényleges alkalmazása 
érdekében a MiFIR közegét a 10. cikk módosítására kellene felhasználni, hogy a „lokalizációs 
szabály”és a sürgősségi intézkedések az Unión belüli vagy harmadik országbeli 
lakóhellyel/székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyekre is vonatkozzanak.

Módosítás 818
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A meglévő harmadik országbeli 
vállalkozások a tagállamokban továbbra is 
végezhetnek szolgáltatásokat és 
tevékenységeket, a nemzeti rendszereknek 
megfelelően, [ezen rendelet 
hatálybalépésétől számított 4 évig].

(1) A meglévő harmadik országbeli 
vállalkozások a tagállamokban továbbra is 
végezhetnek szolgáltatásokat és 
tevékenységeket lakossági ügyfelek 
számára, a nemzeti rendszereknek 
megfelelően, 2016. december 31-ig.

Or. en

Módosítás 819
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet V. címe e rendelet 
hatálybalépése után 3 éven át nem 
alkalmazandó a csoporton belüli 
ügyletekre. E célból a csoporton belüli 
ügyletek (EMIR) rendelet [2a] cikkében 
foglalt fogalommeghatározásából erre az 
5 éves időszakra kiveszik a 2. pont a) 
pontjának i. alpontjában és a 2. pont a) 
pontjának iv. alpontjában foglalt feltételt.
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Or. en

Módosítás 820
Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet V. címe e rendelet 
hatálybalépése után 5 éven át nem 
alkalmazandó a csoporton belüli 
ügyletekre. E célból a csoporton belüli 
ügyletek (EMIR) rendelet [2a] cikkében 
foglalt fogalommeghatározásából erre az 
5 éves időszakra kiveszik a 2. pont a) 
pontjának i. alpontjában és a 2. pont a) 
pontjának iv. alpontjában foglalt feltételt.

Or. en

Indokolás

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.

Módosítás 821
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(2) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekben a Bizottság által a 37. cikk 
alapján már elfogadott, egyenértékűségről 
szóló határozatokat és a harmadik 
országok szabályozási és felügyeleti 
keretrendszerében várható fejleményeket 
figyelembe véve a (2) bekezdés 
alkalmazásának időszakának 
meghosszabbítását rendelheti el.

törölve

Or. en

Módosítás 822
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet [e rendelet 
hatálybalépésétől számított 24 hónap 
elteltével] kell alkalmazni, kivéve a 2. cikk 
(3) bekezdését, a 4. cikk (3) bekezdését, a 
6. cikk (2) bekezdését, a 8. cikk (4) 
bekezdését, a 10. cikk (2) bekezdését, a 11. 
cikk (2) bekezdését, a 12. cikk (2) 
bekezdését, a 13. cikk (7) bekezdését, a 14. 
cikk (5) bekezdését, a 14. cikk (6) 
bekezdését, a 16. cikk (3) bekezdését, a 18. 
cikk (2) bekezdését, a 18. cikk (3) 
bekezdését, a 19. cikk (3) bekezdését, a 20. 
(3) bekezdését, a 23. cikk (8) bekezdését, a 
24. cikk (5) bekezdését, a 26. cikket, a 28. 
cikk (6) bekezdését, a 29. cikk (6) 
bekezdését, a 30. cikk (3) bekezdését, a 
31., 32., 33., 34. és 35. cikket, amelyeket e 
rendelet hatálybalépésétől azonnal 
alkalmazni kell.

Ezt a rendeletet [e rendelet 
hatálybalépésétől számított 24 hónap 
elteltével] kell alkalmazni, kivéve a 2. cikk 
(3) bekezdését, a 4. cikk (3) bekezdését, a 
6. cikk (2) bekezdését, a 8. cikk (4) 
bekezdését, a 10. cikk (2) bekezdését, a 11. 
cikk (2) bekezdését, a 12. cikk (2) 
bekezdését, a 13. cikk (7) bekezdését, a 14. 
cikk (5) bekezdését, a 14. cikk (6) 
bekezdését, a 16. cikk (3) bekezdését, a 18. 
cikk (2) bekezdését, a 18. cikk (3) 
bekezdését, a 19. cikk (3) bekezdését, a 20. 
(3) bekezdését, a 23. cikk (8) bekezdését, a 
24. cikk (5) bekezdését, a 25. cikket, a 26. 
cikket, a 28. cikk (6) bekezdését, a 29. cikk 
(6) bekezdését, a 30. cikk (3) bekezdését, a 
31., 32., 33., 34. és 35. cikket, amelyeket e 
rendelet hatálybalépésétől azonnal 
alkalmazni kell.

Or. en
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Módosítás 823
Pascal Canfin
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet [e rendelet 
hatálybalépésétől számított 24 hónap 
elteltével] kell alkalmazni, kivéve a 2. cikk 
(3) bekezdését, a 4. cikk (3) bekezdését, a 
6. cikk (2) bekezdését, a 8. cikk (4) 
bekezdését, a 10. cikk (2) bekezdését, a 11. 
cikk (2) bekezdését, a 12. cikk (2) 
bekezdését, a 13. cikk (7) bekezdését, a 14. 
cikk (5) bekezdését, a 14. cikk (6) 
bekezdését, a 16. cikk (3) bekezdését, a 18. 
cikk (2) bekezdését, a 18. cikk (3) 
bekezdését, a 19. cikk (3) bekezdését, a 20. 
(3) bekezdését, a 23. cikk (8) bekezdését, a 
24. cikk (5) bekezdését, a 26. cikket, a 28. 
cikk (6) bekezdését, a 29. cikk (6) 
bekezdését, a 30. cikk (3) bekezdését, a 
31., 32., 33., 34. és 35. cikket, amelyeket e 
rendelet hatálybalépésétől azonnal 
alkalmazni kell.

Ezt a rendeletet [e rendelet 
hatálybalépésétől számított 12 hónap 
elteltével] kell alkalmazni, kivéve a 2. cikk 
(3) bekezdését, a 4. cikk (3) bekezdését, a 
6. cikk (2) bekezdését, a 8. cikk (4) 
bekezdését, a 10. cikk (2) bekezdését, a 11. 
cikk (2) bekezdését, a 12. cikk (2) 
bekezdését, a 13. cikk (7) bekezdését, a 14. 
cikk (5) bekezdését, a 14. cikk (6) 
bekezdését, a 16. cikk (3) bekezdését, a 18. 
cikk (2) bekezdését, a 18. cikk (3) 
bekezdését, a 19. cikk (3) bekezdését, a 20. 
(3) bekezdését, a 23. cikk (8) bekezdését, a 
24. cikk (5) bekezdését, a 26. cikket, a 28. 
cikk (6) bekezdését, a 29. cikk (6) 
bekezdését, a 30. cikk (3) bekezdését, a 
31., 32., 33., 34. és 35. cikket, amelyeket e 
rendelet hatálybalépésétől azonnal 
alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 824
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez a rendelet az olyan személyek 
tekintetében, aki korábban a 2004/39/EK 
irányelv 2. cikke (1) bekezdésének k) 
pontja szerint mentességet élveztek, [a 
rendelet hatálybalépése után 2 évvel] lép 
hatályba.



PE489.478v01-00 128/128 AM\901887HU.doc

HU

Or. de

Indokolás

A MiFIR a jövőben új résztvevőkre lesz alkalmazandó, amelyek eddig nem tartoztak az 
irányelv hatálya alá. Ezeknek most kell először teljesíteniük a bonyolult követelményeket, és 
emellett átalakításokat kell végrehajtaniuk. Ez nem áll a pénzügyi vállalkozásokra, 
amelyeknek csak néhány további követelményt kell teljesíteniük. Ezért e vállalkozások 
számára hosszabb végrehajtási határidőt kell megadni.


