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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes 
szempontokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeltre irányuló javaslatról
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0482),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0264/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. és 37. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2010),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kockázatokat összehangolt módon 
kezeljék. A bevezetendő előírásoknak a 
korábban meghatározott kockázatok 
kezelésére kell irányulniuk anélkül, hogy 
károsan befolyásolnák az Unió pénzügyi 
piacainak működését.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hitel-nemteljesítési csereügyletek 
piaca vevői oldalának szabályozása 
mellett a Bizottságnak 2012. január 1-jéig 
jelentést kellene készítenie az Európai 
Parlament és a Tanács részére a hitel-
nemteljesítési csereügyletek piaca eladói 
oldalán kereskedők tevékenységéről, hogy 
a likviditás hitelesemények esetén is 
biztosított legyen, valamint megfelelő 
javaslatokat kellene előterjesztenie. 

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az árupiacok és különösen az 
agrárpiac nem tartoznak e rendelet 
hatálya alá. Mivel a rendeletben 
azonosított kockázatok e piacokat is 
veszélyeztethetik, a Bizottságnak 2012. 
január 1-jéig jelentést kell tennie az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 



PR\840448HU.doc 7/88 PE454.372v01-00

HU

ezeken a piacokon jelen lévő 
kockázatokról figyelembe véve e piacok 
sajátosságait, valamint megfelelő 
javaslatokat kellene előterjesztenie. 

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A pozíciók folyamatos figyelemmel 
kísérésének elősegítése érdekében az 
átláthatósági kötelezettségeknek ki kell 
terjedniük az tőkeáttételes hosszú 
pozíciókra.

Or. en

Indokolás

Az áttételes hosszú pozíciók ugyanolyan kockázatokat hordoznak, mint a rövid pozíciók.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az állampapírokkal kapcsolatos 
jelentős nettó rövid pozíciókra vonatkozó, 
a szabályozók felé történő közzététel
fontos információkat nyújthat, amelyek 
segítségével a szabályozók figyelemmel 
tudják kísérni, hogy a szóban forgó 
pozíciók nem hoznak-e létre rendszerszintű 
kockázatokat, illetve azokat nem 
használják-e ki visszaélésre. Ennek 
megfelelően rendelkezni kell az 
állampapírokkal kapcsolatos, az Unión 
belüli jelentős nettó rövid pozícióknak a 

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

rövid pozícióknak a szabályozók felé 
történő bejelentéséről. Az előírásnak 
kizárólag a szabályozók felé történő 
adatközlésre kell kiterjednie, mivel a 
szóban forgó eszközökre vonatkozó 
nyilvános piaci tájékoztatásnak káros 
hatása lehetne az állampapírok vagy a 
vállalati adósságok piacaira olyan 
esetekben, amikor a likviditás eleve 
meggyengült. Bármely előírásnak ki kell 
terjednie a hitel-nemteljesítési 
csereügyletek révén az állampapírok és a 
vállalati adósság kibocsátói felé fennálló 
jelentős pénzügyi kitettségek bejelentésére 
is.

Or. en

Indokolás

A vállalati adósságot és az ehhez kapcsolódó hitel-nemteljesítési csereügyleteket ugyanazon 
jelentéstételi rendszerben kell kezelni, mint az államadósságokat.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

spread ügyletek alkalmazása révén 
megszerzett érdekeltségeket. Az 
állampapírokkal és a vállalati adóssággal 
kapcsolatos pozíciók esetében figyelembe 
kell venni továbbá az állampapír-
kibocsátókkal összefüggő hitel-
nemteljesítési csereügyleteket is. 

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az azonos feltételek biztosítása felett az egész Unióban érzett, nyilvánvaló aggodalmak miatt 
mindenütt, ahol short megbízásokkal kereskedhetnek, meg kell jelölni ezeket.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A pozíciók folyamatos figyelemmel 
kísérésének elősegítése érdekében az 
átláthatósági kötelezettségeknek ki kell 
terjedniük a bejelentési, illetve a 
közzétételi kötelezettségre is olyan 
esetekben, ha a nettó rövid pozíciók 
változása azzal jár, hogy a pozíciók egy 
bizonyos felső küszöbértéket meghaladnak, 
illetve egy adott alsó küszöbérték alá 
csökkennek.

(14) A pozíciók folyamatos figyelemmel 
kísérésének elősegítése érdekében az 
átláthatósági kötelezettségeknek ki kell 
terjedniük a bejelentési, illetve a 
közzétételi kötelezettségre is olyan 
esetekben, ha a nettó rövid vagy 
tőkeáttételes nettó hosszú pozíciók 
változása azzal jár, hogy a pozíciók egy 
bizonyos felső küszöbértéket meghaladnak, 
illetve egy adott alsó küszöbérték alá 
csökkennek.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) A részvényekkel és állampapírokkal 
kapcsolatos fedezetlen short ügyletek
növelhetik a nemteljesítés, a volatilitás és a 
piaci visszaélés kockázatát. Ezeknek a 
kockázatoknak a csökkentése érdekében 
indokolt a short ügyleteket korábban 
kölcsön vett értékpapírokra, vagy a 
kölcsönt biztosító értékpapírokra alapozni.
Indokolt továbbá előírásokat hozni a 
fedezeti vételi eljárásokkal és az érintett 
eszközökkel kapcsolatos ügyletekben a 
teljesítés meghiúsulása miatti bírságokkal 
kapcsolatban. A fedezeti vételi eljárásokra 
és a késedelmes teljesítésre vonatkozó 
előírásoknak alapvető szabályokat kell 
megállapítaniuk a teljesítési fegyelmet 
illetően. 

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az állampapírokkal kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyletek alapját a 
biztosítható érdek elvének kell nyújtania. 
Ezért az állampapírokkal kapcsolatos 
hitel-nemteljesítési csereügyletekben meg 
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kell tiltani a fedezetlen pozíciókat.

Or. en

Indokolás

Az állampapírokkal kapcsolatos hitel-nemteljesítési csereügyletek csak kockázatfedezeti céllal 
alkalmazhatók.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

tevékenységeknek, mivel ezek fontosak a 
piacok hatékony működése szempontjából. 
Az illetékes hatóságokat értesíteni kell a 
mentességek alkalmazásáról, és azoknak 
hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy 
megtiltsák, hogy valamely természetes 
vagy jogi személy az adott mentességet 
igénybe vegye, ha nem felel meg a 
mentességre vonatkozó kritériumoknak. Az 
illetékes hatóságoknak továbbá a 
mentesség alkalmazásának figyelemmel 
kísérése érdekében rendszeresen 
tájékoztatást kell kérniük a természetes 
vagy jogi személytől.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Nem lenne következetes, ha csupán egyetlen kereskedési helyszínen korlátoznák a shortolást, 
mivel a problémát egy adott pénzügyi eszköz és nem pedig a kereskedési helyszín okozza.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Azzal együtt, hogy gyakran az 
illetékes hatóságok vannak a legjobb 
helyzetben arra, hogy figyelemmel kísérjék 
a káros hatással járó eseményeket vagy 
fejleményeket, és hogy azokra gyorsan 
reagáljanak, az ESMA-nak jogosultnak 
kell lennie arra is, hogy saját hatáskörben 
intézkedjen olyan esetekben, amikor 
valamely short ügylet vagy egyéb 
kapcsolódó tevékenység a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az Unió pénzügyi rendszere egészének 
vagy valamely részének stabilitását 
fenyegeti, határokon átnyúló 
következmények merülnek fel, és az 
illetékes hatóságok nem hozták meg a 
fenyegetés kezelésére szolgáló kielégítő 
intézkedéseket. Az ESMA-nak lehetőség 
szerint egyeztetnie kell az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel és más 
érintett hatóságokkal olyan esetekben, 
amikor az intézkedésnek a pénzügyi 
piacokon túlnyúló hatásai lehetnek, például 
amikor fizikai pozíciók fedezésére 
árualapú származtatott ügyleteket 
alkalmaznak. 

(25) Azzal együtt, hogy gyakran az 
illetékes hatóságok vannak a legjobb 
helyzetben arra, hogy figyelemmel kísérjék 
a káros hatással járó eseményeket vagy 
fejleményeket, és hogy azokra gyorsan 
reagáljanak, az ESA-nak (ESMA)
jogosultnak kell lennie arra is, hogy saját 
hatáskörben intézkedjen olyan esetekben, 
amikor valamely short ügylet vagy egyéb 
kapcsolódó tevékenység a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az Unió pénzügyi rendszere egészének 
vagy valamely részének stabilitását 
fenyegeti, határokon átnyúló 
következmények merülnek fel, és az 
illetékes hatóságok nem hozták meg a 
fenyegetés kezelésére szolgáló kielégítő 
intézkedéseket. Az ESA-nak (ESMA) 
lehetőség szerint értesítenie kell a 
.../2010/EU [ESRB] (ESRB) rendelet által 
létrehozott Európai Rendszerkockázati 
Testületet és más érintett hatóságokat
olyan esetekben, amikor az intézkedésnek 
a pénzügyi piacokon túlnyúló hatásai 
lehetnek, például amikor fizikai pozíciók 
fedezésére árualapú származtatott 
ügyleteket alkalmaznak. 

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az ESMA-t általános hatáskörrel kell 
felruházni arra, hogy vizsgálatot folytasson 

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

vizsgálatot folytasson a shortolással vagy a 
hitel-nemteljesítési csereügyletek 
alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket 
vagy gyakorlatokat illetően annak 
elbírálására, hogy a szóban forgó kérdés 
vagy gyakorlat lehetséges veszélyt jelent-e 
a pénzügyi stabilitásra vagy a piaci 
bizalomra. Az ESA-nak (ESMA) jelentést 
kell kiadnia minden elvégzett vizsgálat 
eredményeiről. Az ESA (ESMA) számára 
lehetővé kell tenni helyszíni vizsgálatok 
folytatását.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A rendelet tiszteletben tartja és 
figyelembe veszi a különösen az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben és 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert alapvető jogokat és elveket, 
különösen a Szerződés 16. cikkében és a 
Charta 8. cikkében elismert, a személyes 
adatok védelméhez való jogot. A pénzügyi 
piac stabilitása és a befektetők védelme 
érdekében különösen nagy szükség van a 
jelentős nettó rövid pozíciókkal 
kapcsolatos átláthatóságra, beleértve az 
ebben a rendeletben meghatározott 
esetekben előírt közzétételt. Ez az 
átláthatóság lehetővé teszi a 
szabályozóknak, hogy figyelemmel 
kísérjék a short ügyletek alkalmazását a 
visszaélésre épülő stratégiákkal 
összefüggésben és a tranzakcióknak a piac 
megfelelő működésére kifejtett hatásait. 
Emellett az átláthatóság hozzájárulhat az 
információs aszimmetria elkerüléséhez, 
biztosítva, hogy valamennyi piaci szereplő 
megfelelő információkhoz jusson a 

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

megfelelő információkhoz jusson a 
shortolásnak az árakra gyakorolt hatásait 
illetően. Az információknak az illetékes 
hatóságok általi cseréjét vagy továbbadását 
a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben a 
személyes adatok átadásával kapcsolatban 
meghatározott szabályoknak megfelelően 
kell végezni. Az információknak az ESA 
(ESMA) általi cseréjét vagy továbbadását a 
személyes adatok uniós intézmények és 
szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben a személyes adatok átadásával 
kapcsolatban meghatározott szabályoknak 
megfelelően kell végezni, amelyek teljes 
mértékben alkalmazandók a személyes 
adatoknak e rendelet alkalmazásában 
történő feldolgozására.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(32) A tagállamoknak szabályokat kell 
hozniuk az ebben a rendeletben foglalt 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókról, és 
biztosítaniuk kell azok végrehajtását. A 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és elrettentő erejűeknek kell 
lenniük. Az ESA (ESMA) támogatja a 
tagállamokat a szankciók 
harmonizálásában. Az ESA-t (ESMA) 
tájékoztatni kell a tagállamok által 
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bevezetett szankciókról.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően. Különösen a rövid
pozíciók számításával kapcsolatos 
részletek tekintetében kell felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat elfogadni, olyan 
esetekben, amikor valamely természetes 
vagy jogi személy egy hitel-nemteljesítési
csereügyletben fedezetlen pozícióval 
rendelkezik, illetve a bejelentési vagy 
közzétételi küszöbértékek és az annak 
elbírálásával kapcsolatos kritériumok és 
tényezők további pontosítása tekintetében, 
hogy milyen esetekben vezet valamely 
káros hatással járó esemény vagy 
fejlemény a pénzügyi stabilitást vagy a 
piaci bizalmat veszélyeztető súlyos 
fenyegetéshez valamely tagállamban, 
illetve az Unióban.

(34) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az EUMSz. 290. 
cikkének megfelelően. Különösen a nettó
pozíciók számításával kapcsolatos 
részletek tekintetében kell felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat elfogadni, olyan 
esetekben, amikor valamely természetes 
vagy jogi személy egy hitel-nemteljesítési 
csereügyletben fedezetlen pozícióval 
rendelkezik, illetve a bejelentési vagy 
közzétételi küszöbértékek és az annak 
elbírálásával kapcsolatos kritériumok és 
tényezők további pontosítása tekintetében, 
hogy milyen esetekben vezet valamely 
káros hatással járó esemény vagy 
fejlemény a pénzügyi stabilitást vagy a 
piaci bizalmat veszélyeztető súlyos 
fenyegetéshez valamely tagállamban, 
illetve az Unióban. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság előkészítő munkája 
során – többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. Az 
ESA-nak (ESMA) központi szerepet 
kellene játszania a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok kidolgozása során 
azáltal, hogy a Bizottságot tanáccsal látja 
el.

Or. en
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) olyan vállalat által kibocsátott 
adósságinstrumentumok, amelynek 
székhelye az Unióban van, és amelynek 
részvényeit bevezették az Unión belüli 
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre, valamint az ilyen 
adósságinstrumentumhoz kapcsolódó, a 
2004/39/EK irányelv I. melléklete C. 
szakaszának 4–10. pontjában 
meghatározott származtatott eszközök. 

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „meghatalmazott elsődleges értékpapír-
kereskedő”: olyan természetes vagy jogi 
személy, aki megállapodást írt alá 
valamely állampapír-kibocsátóval, amely 
megállapodás értelmében a szóban forgó 
természetes vagy jogi személy 
kötelezettséget vállal arra, hogy 
megbízóként kereskedik az elsődleges és 
másodlagos piacokon a szóban forgó 
kibocsátó által kibocsátott állampapírral 
kapcsolatos műveleteket illetően;

a) „meghatalmazott elsődleges értékpapír-
kereskedő”: olyan természetes vagy jogi 
személy, aki megállapodást írt alá 
valamely állampapír- vagy vállalati 
adósságpapír-kibocsátóval, amely 
megállapodás értelmében a szóban forgó 
természetes vagy jogi személy 
kötelezettséget vállal arra, hogy 
megbízóként kereskedik az elsődleges és 
másodlagos piacokon a szóban forgó 
kibocsátó által kibocsátott állampapírral 
kapcsolatos műveleteket illetően;

Or. en
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „vállalati adósság”: olyan vállalat 
által kibocsátott adósságinstrumentumok, 
amelynek székhelye az Unióban van, és 
amelynek részvényeit bevezették az Unión 
belüli kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre;

Or. en

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) „teljes kibocsátott vállalatiadósság-
állomány”: olyan vállalat által kibocsátott 
vállalati adósság teljes értéke, amelynek 
székhelye az Unióban van, és amelynek 
részvényeit bevezették az Unión belüli 
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre; 

Or. en

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. az Unión belüli kereskedési helyszínen 
történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel rendelkező, uniós székhelyű 
vállalat által kibocsátott vállalati adósság 
vagy ilyen vállalat kötelezettségéhez 
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kapcsolódó hitel-nemteljesítési csereügylet 
összefüggésében annak a tagállamnak az 
illetékes hatósága, ahol a vállalat 
székhelye van; 

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az i. vagy ii. pontban említett pénzügyi 
eszköztől eltérő más pénzügyi eszközzel 
összefüggésben az 1287/2006/EK 
bizottsági rendelet 2. cikkének (7) 
bekezdésében található meghatározásnak 
megfelelő és az említett rendelet III. 
fejezetével összhangban meghatározott, az 
adott pénzügyi eszköz szempontjából 
illetékes hatóság;

iii. az i., ii. vagy iia. pontban említett 
pénzügyi eszköztől eltérő más pénzügyi 
eszközzel összefüggésben az 
1287/2006/EK bizottsági rendelet 2. 
cikkének (7) bekezdésében található 
meghatározásnak megfelelő és az említett 
rendelet III. fejezetével összhangban 
meghatározott, az adott pénzügyi eszköz 
szempontjából illetékes hatóság;

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az i., ii. vagy iii. pontban nem említett 
pénzügyi eszközökkel összefüggésben 
annak a tagállamnak az illetékes hatósága, 
ahol az érintett pénzügyi eszközt először 
bevezették valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre.

iv. az i., ii., iia. vagy iii. pontban nem 
említett pénzügyi eszközökkel 
összefüggésben annak a tagállamnak az 
illetékes hatósága, ahol az érintett pénzügyi 
eszközt először bevezették valamely 
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre.

Or. en
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 36. cikknek megfelelően 
és figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek részletezik az 1. bekezdésben 
szereplő fogalommeghatározásokat, 
különös tekintettel annak meghatározására, 
hogy milyen esetekben minősül valamely 
természetes vagy jogi személy egy adott 
pénzügyi eszköz birtokosának a short 
ügyletek az (1) bekezdés p) pontjában 
foglalt meghatározása alkalmazásában.

(2) A Bizottság a 36. cikknek megfelelően 
és figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén intézkedéseket fogad el, 
amelyek részletezik az 1. bekezdésben 
szereplő fogalommeghatározásokat, 
különös tekintettel annak meghatározására, 
hogy milyen esetekben minősül valamely 
természetes vagy jogi személy egy adott 
pénzügyi eszköz birtokosának a short 
ügyletek az (1) bekezdés p) pontjában 
foglalt meghatározása alkalmazásában.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott állampapírt 
vagy a teljes kibocsátott vállalatiadósság-
állományt illetően rövid pozíciónak 
minősül:

Or. en
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a vállalkozás által kibocsátott valamely 
részvénnyel, illetve a tagállam vagy az 
Unió vagy az Unión belüli kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel rendelkező, uniós székhelyű 
vállalat által kibocsátott 
adósságinstrumentummal kapcsolatos short 
ügylet; 

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az alábbiak következtében létrejövő 
pozíció valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjét, illetve valamely tagállam 
vagy az Unió által kibocsátott állampapírt 
vagy a teljes kibocsátott vállalatiadósság-
állományt illetően hosszú pozíciónak 
minősül:

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

vagy az Unión belüli kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel rendelkező, uniós székhelyű 
vállalat által kibocsátott 
adósságinstrumentum birtoklása; 

Or. en

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet alkalmazásában a 
tőkeáttételes hosszú pozíció olyan hosszú 
pozíció, amely a részvény vagy 
adósságinstrumentum árfolyamának vagy 
értékének növekedése esetén a természetes 
vagy jogi személyt nagyobb anyagi 
előnyhöz juttatja, mint az az anyagi előny, 
amelyet a természetes vagy jogi személy 
akkor élvezne, ha a növekvő árfolyamú 
vagy értékű részvényt vagy
adósságinstrumentumot birtokolná. 

Or. en

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) és a (2) bekezdés 
alkalmazásában a vállalati adósággal 
kapcsolatos rövid és hosszú pozíciók 
számításánál figyelembe kell venni az 
Unión belüli kereskedési helyszínen 
történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel rendelkező, uniós székhelyű 
vállalattal kapcsolatos kötelezettséggel 
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vagy hiteleseménnyel összefüggő minden 
hitel-nemteljesítési csereügyletet is.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
a valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjével kapcsolatban a 
természetes vagy jogi személy birtokában 
lévő összes hosszú pozíciónak az adott 
természetes vagy jogi személy által a 
szóban forgó tőkével kapcsolatban szerzett 
összes rövid pozícióból történő levonását 
követően fennmaradó pozíció jelenti a 
szóban forgó vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjével kapcsolatos nettó rövid 
pozíciót. 

(4) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
a valamely vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjével kapcsolatban a 
természetes vagy jogi személy birtokában 
lévő összes hosszú pozíciónak az adott 
természetes vagy jogi személy által a 
szóban forgó tőkével kapcsolatban szerzett 
összes rövid pozícióból történő levonását 
követően fennmaradó pozíció jelenti a 
szóban forgó vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjével kapcsolatos nettó rövid 
pozíciót. A levonás utáni negatív értéket 
nettó hosszú pozíciónak kell tekintetni.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
a valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott állampapírokkal kapcsolatban a 
természetes vagy jogi személy birtokában 
lévő összes hosszú pozíciónak az adott 
természetes vagy jogi személy által 
ugyanezen adóssággal kapcsolatban felvett 
összes rövid pozícióból történő levonását 
követően fennmaradó pozíció jelenti a 

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

valamely tagállam vagy az Unió által 
kibocsátott államadóssággal kapcsolatos 
nettó rövid pozíciót. A levonás utáni 
negatív értéket nettó hosszú pozíciónak 
kell tekintetni.

Or. en

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E rendelet alkalmazásában a 
valamely vállalkozás teljes kibocsátott 
vállalatiadósság-állományával 
kapcsolatban valamely természetes vagy 
jogi személy birtokában lévő hosszú 
pozíciónak az adott természetes vagy jogi 
személy által a szóban forgó adósággal 
kapcsolatban szerzett rövid pozícióból 
történő levonását követően fennmaradó 
pozíció jelenti a szóban forgó vállalkozás 
teljes kibocsátott vállalatiadósság-
állományával kapcsolatos nettó rövid 
pozíciót. A levonás utáni negatív értéket 
nettó hosszú pozíciónak kell tekintetni.

Or. en

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A (4), (5) és (5a) bekezdés 
alkalmazásában egy természetes vagy jogi 
személy nettó rövid és nettó hosszú 
pozíciója kiterjed az indexekkel, 
valutakosarakkal és a tőzsdén 
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forgalmazott alapokkal kapcsolatos 
pozícióira és a 2004/39/EK irányelv I. 
melléklete C. szakaszának 4–10. 
pontjában meghatározott, kapcsolódó 
származtatott eszközökkel kapcsolatos 
pozícióira is, ideértve az ilyen 
származtatott eszközökkel kereskedési 
helyszínen kívül folyó kereskedelmet.
Amennyiben egy bizonyos kibocsátó vagy 
egy adott pénzügyi eszköz kapcsán 
különböző entitásokon belüli különálló 
alapok révén eltérő befektetési 
stratégiákat követnek, a nettó rövid és a 
nettó hosszú pozíciók (3), (4), (5) és (5a) 
bekezdés alkalmazásában történő 
kiszámítására az egyes alapok szintjén 
kerül sor. Amennyiben egy bizonyos 
kibocsátó vagy egy adott pénzügyi eszköz 
összefüggésében, több alapon keresztül 
ugyanazt a befektetési stratégiát követik, 
az egyes alapokhoz kapcsolódó nettó rövid 
és a nettó hosszú pozíciókat összesíteni 
kell. Amennyiben a rövid és hosszú 
pozíciókat egy adott entitáson belül több 
üzletág is felveszi, a nettó rövid és nettó 
hosszú pozíciókat az egymástól legalább 
információáramlási korlátokkal 
elválasztott egyes üzletágakra kell 
kiszámítani. Amennyiben ugyanazon 
entitáson belül két vagy több portfóliót is 
szabad felhatalmazás alapján kezelnek és 
egy adott kibocsátó vagy kibocsátott 
pénzügyi eszköz összefüggésében 
ugyanazt a befektetési stratégiát követik, a 
nettó rövid és a nettó hosszú pozíciók 
kiszámítása érdekében e pozíciókat
összesíteni kell. Kötött ügyfélportfólió-
kezelés esetén a nettó rövid vagy nettó 
hosszú pozíció kiszámítása az ügyfél jogi 
felelőssége.

Or. en
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) azokat az eseteket, amikor valamely 
természetes vagy jogi személy tőkeáttételes 
hosszú pozícióval rendelkezik a (2a) 
bekezdés alkalmazásában;

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azokat az eseteket, amikor valamely 
természetes vagy jogi személy nettó rövid 
pozícióval rendelkezik a 4. és 5. bekezdés 
alkalmazásában, valamint a pozíció 
számításának módját;

b) azokat az eseteket, amikor valamely 
természetes vagy jogi személy nettó rövid 
pozícióval rendelkezik a (4), (5) és (5a)
bekezdés alkalmazásában, valamint a 
pozíció számításának módját;

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a pozíciók számításának módszerét a (3), 
(4) és (5) bekezdés alkalmazásában olyan 
esetekben, amikor valamely csoporthoz 
tartozó egyes entitások külön alapokhoz 
kapcsolódó alapkezelő tevékenységekkel 
összefüggésben hosszú vagy rövid 
pozíciókkal rendelkeznek.

c) a pozíciók számításának módszerét a (3), 
(4), (5) és (5a) bekezdés alkalmazásában 
olyan esetekben, amikor valamely 
csoporthoz tartozó egyes entitások külön 
alapokhoz kapcsolódó alapkezelő 
tevékenységekkel összefüggésben hosszú 
vagy rövid pozíciókkal rendelkeznek.
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Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet alkalmazásában valamely 
természetes vagy jogi személy akkor 
rendelkezik fedezetlen pozícióval valamely 
tagállam vagy az Unió vagy az Unión 
belüli kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező, uniós székhelyű vállalat
kötelezettségéhez kapcsolódó hitel-
nemteljesítési csereügyletben, ha a szóban 
forgó hitel-nemteljesítési csereügylet nem 
a kibocsátó nemteljesítésének kockázatát 
hivatott fedezni a természetes vagy jogi 
személy által a szóban forgó kibocsátó 
állampapírjával vagy vállalati 
adósságpapírjával kapcsolatban szerzett 
hosszú pozíció tekintetében. A hitel-
nemteljesítési csereügyletben a 
referenciakibocsátó nemteljesítése vagy a 
vele kapcsolatos hitelesemény esetén 
fizetésre vagy kártérítésre kötelezett fél 
ennek a bekezdésnek az alkalmazásában 
pusztán az említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a pozíciók számításának módszerét az 
(1) bekezdés alkalmazásában olyan 

b) a pozíciók számításának módszerét az 
(1) bekezdés alkalmazásában olyan 
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esetekben, amikor valamely csoporthoz 
tartozó egyes entitások külön alapokhoz 
kapcsolódó alapkezelő tevékenységekkel 
összefüggésben hosszú vagy rövid 
pozíciókkal rendelkeznek. 

esetekben, amikor valamely csoporthoz 
tartozó egyes entitások külön alapokhoz 
kapcsolódó alapkezelő tevékenységekkel 
összefüggésben hosszú vagy rövid 
pozíciókkal rendelkeznek, figyelemmel 
arra, hogy a 3. cikkel összhangban, 
mindenegyes önálló befektetési 
stratégiáról átfogó képet kell nyújtani.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi piacok alakulására 
tekintettel, az ESA (ESMA) kiadhat és az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság részére megküldhet egy, a (2) 
bekezdésben említett küszöbértékek 
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kiigazítására vonatkozó véleményt.
(3) A Bizottság a 36. cikknek megfelelően 
és figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén a pénzügyi piacokon zajló 
folyamatok figyelembevételével 
módosíthatja a (2) bekezdésben említett 
küszöbértékeket.

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

A küszöbértékek kiigazítása semmilyen 
módon nem korlátozhatja az illetékes 
hatóságok nettó rövid pozíciók nyomon 
követésére vonatkozó lehetőségét.

Or. en

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e cikk szerinti értesítéseket a 9. 
cikkel összhangban kell benyújtani.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A jelentős tőkeáttételes nettó hosszú 

részvénypozíciók bejelentése az illetékes 
hatóságoknak

(1) A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
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kibocsátott részvénytőkéjét illetően nettó 
tőkeáttételes nettó hosszú pozícióval 
rendelkező természetes vagy jogi személy 
azonnal értesíti az érintett illetékes 
hatóságot, ha a pozíció eléri a (2) 
bekezdésben meghatározott bejelentési 
küszöbértéket, illetve ha a vonatkozó 
küszöbérték alá csökken.
(2) A bejelentési küszöbérték az érintett 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje 
értékének 0,2%-a és az ezt az értéket 
meghaladó minden további 0,1%.
(3) A pénzügyi piacok alakulására 
tekintettel, az ESA (ESMA) a (2) 
bekezdésben említett küszöbértékek 
kiigazítására vonatkozó véleményt 
készíthet, és ezt megküldi az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
A Bizottság – az ESA (ESMA) 
véleményének kézhezvételét követő három 
hónapon belül és a piaci fejlemények 
miatt szükséges mértékben – a 36. cikknek 
megfelelően és figyelemmel a 37. és 38. 
cikkben foglalt feltételekre, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén kiigazítja a (2) bekezdésben említett 
küszöbértékeket. 
A küszöbértékek kiigazítása semmilyen 
módon nem korlátozhatja az illetékes 
hatóságok tőkeáttételes nettó hosszú 
pozíciók nyomon követésére vonatkozó 
lehetőségét. 
(4) Az e cikk szerinti értesítéseket a 9. 
cikkel összhangban kell benyújtani. 

Or. en

Indokolás

Az tőkeáttételes hosszú pozíciók a rövid pozíciókhoz hasonló kockázatokat hordoznak, ezért 
hasznos lenne az illetékes hatóságok értesítése.
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A megjelölést a tőzsdén kívüli transzakciók esetében is alkalmazni kellene a shortolás nyomon
követése és az azonos versenyfeltételek biztosítása érdekében.

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A megbízást bonyolító természetes 
vagy jogi személyek az összes olyan 
eladási megbízást short megbízásként 
jelölik, amely során az eladó short 
ügyletet köt.

Or. en

Indokolás

A megjelölés az ügyfél és nem a kereskedési helyszín vagy a befektetési vállalkozás feladata.
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Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A kereskedési helyszín vagy a 
megbízást az ügyfél nevében kereskedési 
helyszínen kívül lebonyolító befektetési 
vállalkozás székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatósága rendszeresen biztosítja, 
hogy short megbízásokat a megbízást 
bonyolító természetes vagy jogi személy 
megjelölje. 
Amennyiben egy természetes vagy jogi 
személy ismételten elmulasztja a 
megjelölést, az illetékes hatóság megfelelő 
és elrettentő hosszúságú időtartamra 
megtiltja, hogy az adott természetes vagy 
jogi személy kereskedési helyszínen vagy 
befektetési vállalaton keresztül további 
részvényeket értékesítsen. 

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A short megbízásokkal és short 
ügyletekkel kapcsolatos adatokat a 
kereskedési helyszín vagy az ilyen 
eszközökre vonatkozó megbízást az ügyfél 
nevében kereskedési helyszínen kívül 
lebonyolító befektetési vállalkozás 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatósága rendelkezésére kell bocsátani. 
Az adatok legalább a következőkre 
vonatkoznak: az ügyletet kezdeményező 
természetes vagy jogi személy azonossága, 
a megbízás nyilvántartásba vételének 
időpontja, a megbízás végrehajtásának 
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vagy a nyilvántartásból való törlésének 
ideje, valamint az ár, a mennyiség és a 
megbízás végrehajtásának módja. 
Az adatokhoz az illetékes hatóság számára 
is hozzáférést kell biztosítani. 

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A kereskedési helyszín vagy a 
megbízásokat az ügyfél nevében 
kereskedési helyszínen kívül lebonyolító 
befektetési vállalkozás legalább naponta 
közzéteszi az egyes kereskedésben részt 
vevő részvényekre vonatkozó short 
ügyleteket a kereskedési helyszín vagy a 
befektetési vállalkozás által végrehajtott 
eladások mennyiségének százalékos 
arányában kifejezve.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy szabályozástechnikai 
standardokat fogadjon el, amelyekben 
pontosan meghatározza az (1) 
bekezdésben felsorolt célok érdekében 
rendelkezésre bocsátandó információkat, 
köztük a short ügyletek nagyságrendjét. 
Az első albekezdésben említett 
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szabályozástechnikai standardokat a(z) 
…/2010/EU rendelet [ESMA-rendelet] 
10–14. cikkével összhangban kell 
elfogadni.
Az ESA (ESMA) az említett 
szabályozástechnikai standardtervezetet 
[2011. december 31]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1f) Az (1) bekezdés egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, hogy 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el a megbízások megjelölésére 
vonatkozó eljárások kidolgozása és az 
adatok egységesítését megkönnyítendő, 
egységes adatformátumok meghatározása 
tekintetében.
Az első albekezdésben említett 
végrehajtás-technikai standardokat a(z) 
…/2010/EU rendelet [az ESMA-rendelet] 
15. cikkével összhangban fogadják el.
Az ESA (ESMA) az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet [2011. 
december 31]-ig benyújtja a Bizottsághoz.

Or. en
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 g bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1g) Azok a kereskedési helyszínek vagy a 
megbízást az ügyfél nevében kereskedési 
helyszínen kívül lebonyolító befektetési 
vállalkozások, amelyek e rendelet 
végrehajtásakor még nem rendelkeznek a 
megjelölésre vonatkozó eljárásokkal, 
2013. december 31-ig hajtják végre e 
cikket. 

Or. en

Indokolás

A megjelölési előírások végrehajtásával kapcsolatos költségek csökkentése érdekében 
megfelelő átmeneti időszakot kell biztosítani 

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e cikk szerinti értesítéseket a 9. 
cikkel összhangban kell benyújtani.

Or. en
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Jelentős tőkeáttételes nettó hosszú 

részvénypozíciók közzététele
(1) A valamely kereskedési helyszínen 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező valamely vállalkozás 
kibocsátott részvénytőkéjét illetően 
tőkeáttételes nettó hosszú pozícióval 
rendelkező természetes vagy jogi személy a 
pozícióra vonatkozó adatokat azonnal 
közzéteszi, amint a pozíció eléri a (2) 
bekezdésben meghatározott közzétételi 
küszöbértéket, illetve ha a vonatkozó 
küszöbérték alá csökken.
(2) A közzétételi küszöbérték az érintett 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje 
értékének 0,5%-a és az ezt az értéket 
meghaladó minden további 0,1%. 
(3) A pénzügyi piacok alakulására 
tekintettel, az ESA (ESMA) a (2) 
bekezdésben említett küszöbértékek 
kiigazítására vonatkozó véleményt 
készíthet, és ezt megküldi az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
A Bizottság – az ESA (ESMA) 
véleményének kézhezvételét követő három 
hónapon belül és a piaci fejlemények 
miatt szükséges mértékben – a 36. cikknek 
megfelelően és figyelemmel a 37. és 38. 
cikkben foglalt feltételekre, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén kiigazítja a (2) bekezdésben említett 
küszöbértékeket. 
(4) Az e cikk szerinti értesítéseket a 9. 
cikkel összhangban kell benyújtani.

Or. en
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Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e cikk szerinti értesítéseket a 9. 
cikkel összhangban nyújtják be.

Or. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A vállalati adósságot és a hitel-

nemteljesítési csereügyleteket érintő 
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jelentős nettó rövid pozíciók bejelentése az 
illetékes hatóságoknak

1. Az alábbi pozíciók bármelyikével 
rendelkező természetes vagy jogi személy 
értesíti az érintett illetékes hatóságot, 
amint a szóban forgó pozíció eléri az 
érintett tagállamra vagy az Unióra 
vonatkozó bejelentési küszöbértéket, 
illetve ha a vonatkozó küszöbérték alá 
csökken:
a) olyan vállalat teljes kibocsátott 
vállalaltiadósság-állományával 
kapcsolatos nettó rövid pozíció, amelynek 
székhelye az Unióban van, és amelynek 
részvényeit bevezették az Unión belüli 
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre, 
b) olyan vállalat kötelezettségével 
kapcsolatos, hitel-nemteljesítési 
csereügyletben szerzett fedezetlen pozíció, 
amelynek székhelye az Unióban van, és 
amelynek részvényeit bevezették az Unión 
belüli kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre,  
2. A vonatkozó bejelentési küszöbértékek 
egy kiinduló összegből, majd további 
növekmény-szintekből állnak a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően hozott 
intézkedésekben meghatározottak szerint.
3. A Bizottság a 36. cikknek megfelelően, 
valamint a 37. és 38. cikkben 
meghatározott feltételek szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján meghatározza a (2) bekezdésben 
említett küszöbértékeket. A 
küszöbértékeket úgy határozza meg, hogy 
a minimális értékű pozíciókat ne kelljen 
bejelenteni. 
4. Az e cikk szerinti értesítéseket a 9. 
cikkel összhangban nyújtják be.

Or. en

Indokolás

Szükség van az átláthatósági szabályok vállalatokra történő kiterjesztésére annak 
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biztosításához, hogy a vállalati adósságokkal kapcsolatosan ne lehessen visszaélésre épülő 
magatartást folytatni.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az információ 7. cikkben 
meghatározott nyilvános közzététele során 
megkülönböztetés nélkül biztosítani kell az 
információkhoz való gyors hozzáférést. Az 
információkat a részvénykibocsátó 
székhelye szerinti tagállam hivatalosan 
kijelölt rendszere számára kell 
rendelkezésre bocsátani a 2004/109/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. 
cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(4) Az információ 7. cikkben 
meghatározott nyilvános közzététele során 
megkülönböztetés nélkül biztosítani kell az 
információkhoz való gyors hozzáférést. Az 
információkat a részvénykibocsátó 
székhelye szerinti tagállam hivatalosan 
kijelölt rendszere számára kell 
rendelkezésre bocsátani a szabályozott 
piacra bevezetett értékpapírok 
kibocsátóival kapcsolatos információkra 
vonatkozó átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról szóló 2004. december 
15-i 2004/109/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 21. cikke (2) bekezdésének
megfelelően, a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatósága honlapján pedig közzé 
kell azokat tenni.
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Or. en

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) bekezdés egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében a
Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, hogy
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza az
információk nyilvános közzétételének 
módját.

(6) A Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, 
hogy szabályozástechnikai standardokat 
fogadjon el, amelyekben e cikknek 
megfelelően meghatározza az információk 
nyilvános közzétételének módját.

Az első albekezdésben említett
végrehajtás-technikai standardokat a(z)
…/…./EU rendelet [ESMA rendelet] [7e.]
cikkének megfelelően fogadják el.

Az első albekezdésben említett
szabályozástechnikai standardokat a(z)
…/2010/EU rendelet [ESMA-rendelet] 
10–14. cikkének megfelelően fogadják el.

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

Az ESA (ESMA) az említett 
szabályozástechnikai standardtervezetet
2011. december 31-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5., 7. és 8. cikkben meghatározott 
bejelentési és közzétételi előírások az 
Unión belüli és kívüli 
lakóhellyel/székhellyel rendelkező 
természetes vagy jogi személyekre 
egyaránt alkalmazandók. 

Az 5., 5a., 7., 7a., 8. és 8a. cikkben 
meghatározott bejelentési és közzétételi 
előírások az Unión belüli és kívüli 
lakóhellyel/székhellyel rendelkező 
természetes vagy jogi személyekre 
egyaránt alkalmazandók. 

Or. en
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Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adott tagállamban vagy egy másik 
tagállamban a pénzügyi stabilitást vagy a 
piaci bizalmat súlyosan veszélyeztető, 
káros hatással járó események vagy 
fejlemények esetén az illetékes hatóság 24 
órán belül az ESA (ESMA) 
rendelkezésére bocsátja a kért 
információkat.

Or. en

Módosítás 69

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy szabályozástechnikai 
standardokat fogadjon el, amelyekben 
pontosan meghatározza az (1) és (2) 
bekezdésekkel összhangban rendelkezésre 
bocsátandó információkat. 
Az első albekezdésben említett 
szabályozási standardokat a(z) 
…/2010/EU rendelet [ESMA-rendelet] 
10–14. cikkével összhangban fogadják el.
Az ESA (ESMA) az említett 
szabályozástechnikai standardtervezetet 
[2011. december 31]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.

Or. en
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Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az (1) bekezdés egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, hogy 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el a rendelkezésére bocsátandó 
információk formájának (1) és (2) 
bekezdés szerinti meghatározására.
Az első albekezdésben említett 
végrehajtás-technikai standardokat a(z) 
…/2010/EU rendelet [ESMA-rendelet] 15. 
cikkével összhangban fogadják el.
Az ESA (ESMA) az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet [2011. 
december 31]-ig benyújtja a Bizottsághoz. 

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Nem alkalmazandó az (1) bekezdés 
befektetési vállalkozások, harmadik 
országbeli entitás vagy olyan helyi 
vállalkozások tevékenységére, amelyek 
valamely harmadik ország kereskedési 
helyszínének vagy piacának tagjai, és 
amelyeknek a jogi és felügyeleti kereteit a 
15. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
pénzügyi eszközzel, amely egy kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal történő shortolást 
követő harmadik kereskedési nap vége 
előtt a 15. cikkben említett mentességeket 
élvezi.  

Or. en

Indokolás

Az árjegyzőkre vonatkozó korlátlan és teljes mentességek nem egyeztethetők össze az ügyleteik 
időben való teljesítésére vonatkozó kötelezettségükkel. 

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, 
hogy szabályozástechnikai standardokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza 
azoknak a megállapodásoknak a típusát, 
amelyek megfelelően biztosítják, hogy a 
részvény vagy az állampapír-instrumentum 
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amelyek megfelelően biztosítják, hogy a 
részvény vagy az állampapír-instrumentum 
az elszámoláskor rendelkezésre álljon.

az elszámoláskor rendelkezésre álljon.

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

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

Az első albekezdésben említett
végrehajtás-technikai standardokat a(z)
…/…./EU rendelet [ESMA rendelet] [7e.] 
cikkének megfelelően fogadják el.

Az első albekezdésben említett
szabályozástechnikai standardokat a(z)
…/2010/EU rendelet [ESMA-rendelet]
10–14. cikkének megfelelően fogadják el.

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

Az ESA (ESMA) [2011. január 1]-ig
szabályozástechnikai standardtervezetet 
nyújt be a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Fedezetlen hitel-nemteljesítési 

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

Or. en

Indokolás

Hitel-nemteljesítési csereügyleteket kizárólag a kibocsátó általi nemteljesítés kockázatának 
fedezésére szabad vásárolni.
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Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
Hitel-nemteljesítési csereügyletek 
hitelintézetek általi alkalmazására 

vonatkozó korlátozások
A hitelintézetek tevékenységének 
megkezdéséről és folytatásáról szóló, 
2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 alapján 
felhatalmazott hitelintézetek nem 
köthetnek a székhely szerinti tagállam 
vagy az Unió kötelezettségéhez kapcsolódó 
hitel-nemteljesítési csereügyletet. 
_________________________________

1 HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

Or. en

Indokolás

A hitel-nemteljesítési csereügyleteteket ilyen esetben csak a szabályozás kikerülésére 
használják, hiszen a tagállam nemteljesítése nagy valószínűséggel a hitelintézetei 
nemteljesítéséhez vezet.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Azok a kereskedési helyszínek, ahol 
részvényekkel vagy állampapírokkal 
kereskednek, vagy azok a befektetési 
vállalatok, akik a kereskedési helyszínen 
kívül az ügyfelek nevében ilyen 
eszközökre irányuló megbízásokat 
bonyolítanak, biztosítják, hogy az adott 
kereskedési helyszín vagy a kereskedési 
helyszín számára klíringszolgáltatásokat 



PE454.372v01-00 50/88 PR\840448HU.doc

HU

nyújtó központi szerződő fél, vagy a 
befektetési vállalat, illetve a kereskedési 
helyszín vagy a befektetési vállalat 
számára elszámolási szolgáltatásokat 
nyújtó központi értékpapírletét-kezelő az 
összes alábbi követelménynek megfelelő 
eljárásokkal rendelkezzen:

Or. en

Indokolás

A fedezeti vételi eljárásoknak a tőzsdén kívüli ügyletekre is vonatkozniuk kell, azért hogy a 
szabályozott piac ne kerüljön versenyhátrányba. 

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PR\840448HU.doc 51/88 PE454.372v01-00

HU

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 81

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a részvényeket vagy 
állampapír-instrumentumokat eladó 
természetes vagy jogi személy a kereskedés 
napjától számított 10 napon belül, az 
árjegyző tevékenységek esetében pedig a 
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kereskedés napjától számított 12 napon 
belül nem tud teljesíteni, a kereskedésre 
bevezetett részvényekkel vagy 
állampapírokkal rendelkező kereskedési 
helyszín, illetve a kereskedési helyszínen 
kívül az ügyfelek nevében ilyen eszközökre 
irányuló megbízásokat lebonyolító 
befektetési vállalat természetes vagy jogi 
személyek számára megtiltja a 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal kapcsolatos további 
ügyleteket az adott kereskedési helyszínen 
vagy a befektetési vállalaton keresztül 
mindaddig, amíg a szóban forgó személy 
nem rendezte az adott kereskedési 
helyszínen vagy az adott befektetési 
vállalaton keresztül bonyolított ügylet 
teljesítését. 

Or. en

Indokolás

A visszaélésekre épülő nemteljesítésekkel szembeni szigorú szankciók alkalmazása a 
leghatásosabb módja a piaci fegyelem erősítésének. 

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Azoknak a kereskedési helyszíneknek,
amelyeken részvényekkel vagy 
állampapírokkal kereskednek, vagy 
azoknak a befektetési vállalatoknak, 
amelyek a kereskedési helyszínen kívül az 
ügyfelek nevében ilyen eszközökre 
irányuló megbízásokat bonyolítanak,
olyan szabályzattal kell rendelkezniük, 
amely lehetővé teszi, hogy a kereskedési 
helyszín, a központi szerződő fél vagy a 
központi értékpapírletét-kezelő 
értesíthesse az adott illetékes hatóságot az 
egyes fedezeti vételi eljárások 
végrehajtásáról. Egy természetes vagy jogi 
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személy ismételt nemteljesítése esetén az 
illetékes hatóság megvizsgálja, hogy a 
nemteljesítés shortolásból ered-e.  Egy 
természetes vagy jogi személy shortolásból 
eredő ismételt nemteljesítése esetén az 
illetékes hatóság hatékony, arányos és 
elrettentő erejű bírságokat szab ki.  

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak ki kell vizsgálniuk az ismételt nemteljesítés okait, mivel e mögött 
visszaélésekre épülő fedezetlen shortolás is állhat.

Módosítás 83

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság felhatalmazást kap a 
naponta fizetendő minimális összeget, 
valamint a (2) és (3) bekezdés szerinti 
ismételt nemteljesítést meghatározó 
szabályozástechnikai standardok 
elfogadására.
Az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat a(z) 
…/2010/EU rendelet [ESMA-rendelet] 
10–14. cikkével összhangban fogadják el.
Az ESA (ESMA) az említett 
szabályozástechnikai standardtervezetet 
[2012. január 1]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz. 

Or. en
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Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Nem alkalmazandó a 6., 7., 7a., 8. és
8a. cikk befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy olyan 
helyi vállalkozások tevékenységére, 
amelyek valamely harmadik ország 
kereskedési helyszínének vagy piacának 
tagjai, és amelyeknek a jogi és felügyeleti 
kereteit a (2) bekezdésben foglaltakkal 
egyenértékű előírásoknak megfelelően 
bejelentették, ha azok megbízóként 
kereskednek valamely kereskedési 
helyszínen vagy azon kívül forgalmazott 
pénzügyi eszközzel, és összehasonlítható 
nagyságú és árban versenyképes kötelező 
egyidejű kétirányú árajánlatot tesznek, 
amelynek eredményeképpen rendszeresen 
és folyamatosan hatékony likviditást 
biztosítanak a piacon, amennyiben minden 
ilyen tevékenységet úgy terveznek meg, 
hogy az ne haladja meg az ügyfelek 
közeljövőre vonatkozó ésszerű igényeit.
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a) összehasonlítható nagyságú és árban 
versenyképes kötelező egyidejű kétirányú 
árajánlattétellel, amelynek 
eredményeképpen rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítanak a 
piacon; 

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

Or. en

Indokolás
Az árjegyzőket nem szabad kivonni az 5. cikk hatálya alól, hiszen az árjegyzők rendszerint 
nem kerülnek váratlanul jelentős irányítási pozícióba. 
A mentességet közvetlenül a 12. cikkbe helyezték át.

Módosítás 86

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben meghatározott 
mentesség csak akkor érvényes, ha a 
tevékenységeket külön könyvelik és azok a 
fenti albekezdésben említett vállalat vagy 
entitás többi tevékenységétől 
funkcionálisan elkülönülnek.  

Or. en

Módosítás 87

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap a 
funkcionális és könyvelési különállás 
feltételeit meghatározó 
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szabályozástechnikai standardok 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap továbbá az 
ügyletek volumenére, rendszerességére, 
folyamatosságára, árára és az ajánlatok 
nagyságára vonatkozó feltételeket 
meghatározó szabályozástechnikai 
standardok elfogadására, amelyek 
biztosítják, hogy a mentességekből 
származó tevékenységek hatékony 
likviditást nyújtanak a piac számára.  

Or. en

Indokolás

Az árjegyzőknek tényleges kötelezettséget kell vállalniuk azért, hogy likviditást nyújtsanak a 
mentességekből származó előnyök megszerzéséhez. 

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik és a negyedik albekezdésben 
említett szabályozástechnikai 
standardokat a(z) …/2010/EU rendelet 
[ESMA-rendelet] 10–14. cikkével 
összhangban fogadják el.
Az ESA (ESMA) az említett 
szabályozástechnikai standardtervezetet 
[2011. december 31]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.
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Or. en

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 e albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága rendszeresen, de legfeljebb 
hathavonta biztosítja, hogy a természetes 
vagy jogi személy teljesíti az e 
bekezdésben meghatározott feltételeket. 

Or. en

Módosítás 91

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Nem alkalmazandó a 6., 7., 7a., 8. és 
8a. cikk olyan befektetési vállalkozások, 
harmadik országbeli entitás vagy helyi 
vállalkozások tevékenységére, amelyek 
valamely harmadik ország kereskedési 
helyszínének vagy piacának tagjai, és 
amelyeknek a jogi és felügyeleti kereteit a 
(2) bekezdésben foglaltakkal egyenértékű 
előírásoknak megfelelően bejelentették, 
ha azok megbízóként kereskednek 
valamely kereskedési helyszínen vagy 
azon kívül forgalmazott pénzügyi 
eszközzel, szokásos üzleti tevékenységük 
részeként ügyfeleik által kezdeményezett 
megbízások teljesítésével vagy ügyfeleik 
kereskedési megbízásai alapján eljárva és 
az említett ügyletekből eredő pozíciók 
fedezése révén, amennyiben az ilyen 
tevékenységeket úgy tervezik meg, hogy 
azok ne haladják meg az ügyfelek 
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közeljövőre vonatkozó ésszerű igényeit.
Az első albekezdésben meghatározott 
mentesség csak akkor érvényes, ha a 
tevékenységeket külön könyvelik és azok a 
fenti albekezdésben említett vállalat vagy 
entitás többi tevékenységétől 
funkcionálisan elkülönülnek.  
A Bizottság felhatalmazást kap 
szabályozástechnikai standardok 
elfogadására azon feltételek 
meghatározására, amelyeket az illetékes 
hatóságoknak figyelembe kell venniük 
annak meghatározásakor, hogy a pozíciók 
fedezésére irányuló műveletre az ügyfelek 
kereskedési megbízásaiból kerül-e sor.
A harmadik albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat a(z) 
…/2010/EU rendelet [ESMA-rendelet] 
10–14. cikkével összhangban fogadják el.
Az ESA (ESMA) az említett 
szabályozástechnikai standardtervezetet 
[2011. december 31]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.
A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága rendszeresen, de legfeljebb 
hathavonta biztosítja, hogy az e bekezdés 
hatálya alá tartozó valamennyi műveletre 
az ügyfelek kezdeményezésére vagy az 
ügyfelek kereskedési megbízásai alapján 
és az említett ügyletekből eredő pozíciók 
fedezése révén kerüljön sor. 

Or. en

Indokolás
Ez nem árjegyzői  tevékenység, ezért el kell különíteni. 
A funkcionális elkülönítés bizonyul a legjobb módszernek annak biztosítására, hogy az 
ügyfelek megbízásai alapján történő ingatlankereskedésre vonatkozó mentességeket ne 
használják fel a nem az ügyfelek megbízásához kapcsolódó ingatlankereskedésre.
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Módosítás 92

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a harmadik ország nem szerepel a 
pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 
elleni pénzügyi munkacsoport nem 
együttműködő országok és területek 
jegyzékében. 

Or. en

Módosítás 93

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Nem alkalmazandó az 5., 6., 7. és 12. 
cikk a természetes vagy jogi személyre 

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

személyre abban az esetben, ha az a 
2273/2003/EK bizottsági rendelet III. 
fejezete értelmében stabilizációs program 
végrehajtásával kapcsolatban shortol 
valamely értékpapírral vagy rendelkezik 
nettó rövid pozícióval. 

Or. en

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok illetékes hatóságai 
előírhatják a valamely konkrét pénzügyi 
eszközzel vagy egy bizonyos 
pénzügyieszköz-kategóriával kapcsolatban 
nettó rövid pozícióval rendelkező 
természetes vagy jogi személy számára, 

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

hogy értesítse az illetékes hatóságot vagy 
tegye közzé a pozíciójával kapcsolatos 
részleteket, amint a pozíció eléri az 
illetékes hatóság által meghatározott 
bejelentési küszöbértéket vagy az alá 
csökken, az összes alábbi feltétel 
teljesülése esetén:

Or. en

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az egyes tagállamok érintett illetékes 
hatóságai előírhatják azon pénzügyi
eszközökkel kapcsolatban nettó rövid 
pozícióval rendelkező természetes vagy 
jogi személy számára, amelyekre a II. 
fejezet 5–8. cikkében meghatározott 
átláthatósági előírások vonatkoznak, hogy 
értesítse az illetékes hatóságot vagy tegyen 
közzé részleteket az 5–8. cikkben 
említettnél alacsonyabb küszöbértékről, az 
alábbi két feltétel egyidejű teljesülése 
esetén:
a) káros hatással járó események vagy 
fejlemények következnek be, amelyek 
súlyos veszélyt jelentenek a pénzügyi 
stabilitásra vagy a piaci bizalomra nézve 
az adott tagállamban vagy egy másik 
tagállamban; 
b) az értesítésre vagy a közzétételre a 
veszély elhárítása érdekében feltétlenül 
szükség van.

Or. en
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Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
A hitelezőktől származó értesítés kivételes 

helyzetekben
(1) Egy tagállam érintett illetékes 
hatósága a pénzügyi stabilitást vagy a 
piaci bizalmat az adott tagállamban vagy 
egy vagy több másik tagállamban 
súlyosan veszélyeztető, káros hatással járó 
események vagy fejlemények esetén 
meghozhatja a (2) bekezdésben említett 
intézkedést.  
(2) Egy tagállam illetékes hatósága 
előírhatja a valamely konkrét pénzügyi 
eszközzel vagy egy bizonyos 
pénzügyieszköz-kategóriával kapcsolatban 
hitelezést nyújtó természetes vagy jogi 
személy számára, hogy értesítést küldjön 
egy konkrét pénzügyi eszköz vagy egy 
bizonyos pénzügyieszköz-kategória 
hitelezésekor kért díj rendkívüli 
emelkedéséről.

Or. en

Indokolás

A hitelezői oldalról származó információk hasznosak lehetnek a szabályozók számára a 
pénzügyi piacokra nehezedő nyomás idején.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok illetékes hatóságai a (2), 
illetve a (3) bekezdésben említett 
intézkedéseket az összes alábbi feltétel 

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

Or. en

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 101

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállam érintett illetékes hatósága 
előírhatja a kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy állampapírokkal 
shortolást folytató bármely természetes 
vagy jogi személy számára, hogy a 
pénzügyi eszköz shortolása:

a) a közvetlenül megelőző eladásnál 
magasabb áron történjen (plus tick); vagy 
b) a legutóbbi eladási áron történjen, 
amennyiben az magasabb, mint az azt 
megelőző ár (zero-plus tick). 

Or. en

Indokolás

A szabályozók a shortolás megtiltására irányuló intézkedések alternatívájaként bevezethetik a 
pozitív árelmozdulás (uptick) szabályát. 
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Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam illetékes hatósága 
megakadályozhatja, hogy a természetes 
vagy jogi személyek pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos ügyleteket kössenek, vagy 
korlátozhatja a pénzügyi eszközzel 
kapcsolatos engedélyezett tranzakciók 
értékét.

(3) A tagállam érintett illetékes hatósága 
megakadályozhatja, hogy a természetes 
vagy jogi személyek pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos ügyleteket kössenek, vagy 
korlátozhatja a pénzügyi eszközzel 
kapcsolatos engedélyezett tranzakciók 
értékét.

Or. en

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en
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Módosítás 105

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érintett illetékes hatóság azonnal 
értesíti döntéséről az ESA-t (ESMA), 
amely ezután azonnal tájékoztatja az 
összes többi tagállam illetékes hatóságát, 
ahol a pénzügyi eszközzel kereskedtek. 

Or. en

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
A fedezeti vételi eljárás ideiglenes 

kiigazítására irányuló felhatalmazás a 
short pozíciók kényszerű bezárása (short 

squeeze) esetén
1. Ha a részvény vagy állampapír árának 
jelentős emelkedése miatt a részvénnyel 
vagy állampapírral kapcsolatos short 
pozíciókat be kell zárni, a tagállam 
érintett illetékes hatósága határozhat 
arról, hogy kiigazítja vagy felfüggeszti a 
13. cikkben említett fedezeti vételi eljárást. 
2. A Bizottság a 36. cikknek megfelelően 
és figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén intézkedéseket fogad el, 
amelyek meghatározzák, mikor tekinthető 
egy részvénnyel vagy állampapírral 
kapcsolatos short pozíció bezárása 
kényszerűnek.

Or. en
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Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság a saját honlapján 
teszi közzé a 16–19. cikkben említett 
bármely intézkedés bevezetéséről vagy 
meghosszabbításáról szóló értesítést.

(1) Az illetékes hatóság a saját honlapján 
teszi közzé a 16–19a. cikkben említett 
bármely intézkedés bevezetéséről vagy 
meghosszabbításáról szóló értesítést.

Or. en

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 16–19. cikk értelmében bevezetett 
intézkedések az értesítés közzétételének 
időpontjában vagy az értesítésben 
megjelölt későbbi időpontban lépnek 
hatályba, és kizárólag az intézkedés 
hatálybalépését követően megkötött 
ügyletekkel kapcsolatban alkalmazandók.

(3) A 16–19a. cikk értelmében bevezetett 
intézkedések az értesítés közzétételének 
időpontjában vagy az értesítésben 
megjelölt későbbi időpontban lépnek 
hatályba, és kizárólag az intézkedés 
hatálybalépését követően megkötött 
ügyletekkel kapcsolatban alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság a 16., 17., illetve 
18. cikkben meghatározott bármely 
intézkedés bevezetését vagy 
meghosszabbítását és a 19. cikkben 
megjelölt bármely korlátozás bevezetését 

(1) Az illetékes hatóság a 16., 16a., 17., 
illetve 18. cikkben meghatározott bármely 
intézkedés bevezetését vagy 
meghosszabbítását és a 19. cikkben 
megjelölt bármely korlátozás vagy a 19a. 
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megelőzően értesíti az ESMA-t és a többi 
illetékes hatóságot a tervezett 
intézkedésről.

cikkben megjelölt kiigazítás bevezetését 
megelőzően értesíti az ESA-t (ESMA-t) és 
a többi illetékes hatóságot a tervezett 
intézkedésről.

Or. en

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság a 16., 17. és 18. 
cikk értelmében bevezetni vagy 
meghosszabbítani kívánt intézkedéseiről 
szóló értesítést legkésőbb az intézkedés 
hatálybalépésének vagy 
meghosszabbításának tervezett időpontját 
megelőzően 24 órával elküldi. Kivételes 
körülmények között, ha a 24 órás értesítési 
határidőt lehetetlen betartani, az illetékes 
hatóság az intézkedés hatálybalépését 
megelőző 24 órán belül is elküldheti az 
értesítést. A 19. cikkben említett 
értesítésnek meg kell előznie az intézkedés 
hatálybalépésének tervezett időpontját.

(3) Az illetékes hatóság a 16., 16a., 17., 18.
és 19a. cikk értelmében bevezetni vagy 
meghosszabbítani kívánt intézkedéseiről 
szóló értesítést legkésőbb az intézkedés 
hatálybalépésének vagy 
meghosszabbításának tervezett időpontját 
megelőzően 24 órával elküldi. Kivételes 
körülmények között, ha a 24 órás értesítési 
határidőt lehetetlen betartani, az illetékes 
hatóság az intézkedés hatálybalépését 
megelőző 24 órán belül is elküldheti az 
értesítést. A 19. cikkben említett 
értesítésnek meg kell előznie az intézkedés 
hatálybalépésének tervezett időpontját.

Or. en

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok illetékes hatóságai, 
amelyeket ennek a cikknek megfelelően 
értesítenek, a 16–19. cikknek megfelelően 
intézkedéseket hozhatnak a saját 
tagállamukban, ha úgy ítélik meg, hogy a 
szóban forgó intézkedésekre a másik 

(4) A tagállamok illetékes hatóságai, 
amelyeket ennek a cikknek megfelelően 
értesítenek, a 16–19a. cikknek megfelelően 
intézkedéseket hozhatnak a saját 
tagállamukban, ha úgy ítélik meg, hogy a 
szóban forgó intézkedésekre a másik 
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illetékes hatóság céljainak elősegítése 
érdekében szükség van. Az illetékes 
hatóság ezekről a tervezett intézkedésekről 
is tájékoztatást nyújt az (1)–(3) 
bekezdésnek megfelelően.

illetékes hatóság céljainak elősegítése 
érdekében szükség van. Az illetékes 
hatóság ezekről a tervezett intézkedésekről 
is tájékoztatást nyújt az (1)–(3) 
bekezdésnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESMA a 16., 17. vagy 18. cikknek 
megfelelően bevezetni vagy 
meghosszabbítani kívánt intézkedésekről 
szóló, a 22. cikk szerinti értesítés 
kézhezvételét követő 24 órán belül
véleményezi, hogy a bevezetett vagy 
bevezetni tervezett intézkedést 
szükségesnek tartja-e a kivételes helyzet 
kezelésére. A vélemény kiterjed arra, hogy 
az ESMA megítélése szerint 
bekövetkeztek-e a pénzügyi stabilitást vagy 
a piaci bizalmat egy vagy több tagállamban 
súlyosan veszélyeztető káros hatással járó 
olyan események vagy fejlemények, hogy 
a bevezetett vagy bevezetni szándékozott 
intézkedés indokolt és arányos-e a 
fenyegetés kezelésére, továbbá, hogy 
indokolt-e az intézkedés tervezett 
időtartama. Ha az ESMA úgy ítéli meg,
hogy más illetékes hatóságok által 
meghozandó intézkedésre van szükség a 
fenyegetés kezelésére, véleményében
ennek is hangot ad. A véleményt az ESMA 
honlapján teszik közzé.

(2) Az ESA (ESMA) a 16., 16a., 17., 18.
vagy 19a. cikknek megfelelően bevezetni 
vagy meghosszabbítani kívánt 
intézkedésekről szóló, a 22. cikk szerinti 
értesítés kézhezvételét követő 24 órán belül
határozatot hoz arról, hogy a bevezetett 
vagy bevezetni tervezett intézkedést 
szükségesnek tartja-e a kivételes helyzet 
kezelésére. A határozat kiterjed arra, hogy 
az ESA (ESMA) megítélése szerint 
bekövetkeztek-e a pénzügyi stabilitást vagy 
a piaci bizalmat egy vagy több tagállamban 
súlyosan veszélyeztető káros hatással járó 
olyan események vagy fejlemények, hogy 
a bevezetett vagy bevezetni szándékozott 
intézkedés indokolt és arányos-e a 
fenyegetés kezelésére, továbbá, hogy 
indokolt-e az intézkedés tervezett 
időtartama. Ha az ESA (ESMA) úgy ítéli 
meg, hogy más illetékes hatóságok által 
meghozandó intézkedésre van szükség a 
fenyegetés kezelésére, határozatában
ennek is hangot ad és felkéri ezen illetékes 
hatóságokat, hogy 24 órán belül hozzák 
meg ezen intézkedéseket. A határozatot az
ESA (ESMA) honlapján teszik közzé.

Or. en
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Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben az ESA (ESMA) úgy ítéli 
meg, hogy az intézkedést uniós szinten 
kellene bevezetni, a határozat egy erre 
irányuló nyilatkozatot is tartalmaz, az 
ESA (ESMA) pedig biztosítja, hogy ezen 
intézkedést az Unió egészében 24 órán 
belül végrehajtsák. 

Or. en

Módosítás 114

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ESA (ESMA) rendszeresen, de 
legkésőbb háromhavonta felülvizsgálja a 
jelen cikk szerinti intézkedéseket. Ha egy 
intézkedést a három hónapos időszakon 
belül nem hosszabbítanak meg, az 
automatikusan hatályát veszti.

Or. en

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem érinti hátrányosan a pénzügyi 
piacok hatékonyságát, azaz többek között 

törölve
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nem csökkenti a likviditást ezeken a 
piacokon, és nem vezet bizonytalansághoz 
a piaci szereplők számára az intézkedés 
jótékony hatásaihoz képest aránytalan 
mértékben.

Or. en

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy vagy több illetékes hatóság a 16., 
17. vagy 18. cikkben említett intézkedést 
hoz, az ESMA a 23. cikkben meghatározott
vélemény kiadása nélkül is meghozhatja az
(1) bekezdésben említett bármely 
intézkedést.

Ha egy vagy több illetékes hatóság a 16.,
16a, 17., 18. vagy 19a. cikkben említett 
intézkedést hoz, az ESA (ESMA) a 23. 
cikkben meghatározott határozat kiadása 
nélkül is meghozhatja az (1) bekezdésben 
említett bármely intézkedést.

Or. en

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az ESA (ESMA) az (1) bekezdésben 
említett bármely intézkedés bevezetéséről 
vagy meghosszabbításáról szóló 
határozatát megelőzően – adott esetben –
tájékoztatja az ESRB-t és más érintett
hatóságokat.

Or. en
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Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a 36. cikknek megfelelően és 
figyelemmel a 37. és 38. cikkben foglalt 
feltételekre, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekben meghatározza az illetékes 
hatóságok és az ESA (ESMA) által annak 
megállapításakor figyelembe veendő 
kritériumokat és tényezőket, hogy milyen 
esetekben következnek be a 16., 16a., 17., 
18., 19a. és 23. cikkben említett, káros 
hatással járó események vagy fejlemények, 
és a 24. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
említett veszélyek.

Or. en

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes tagállamok illetékes hatóságot 
jelölnek ki ennek a rendeletnek az 
alkalmazásában. A tagállamok a 
kijelölésről tájékoztatják a Bizottságot, az 
ESMA-t és a többi tagállam illetékes 
hatóságait.

Az egyes tagállamok illetékes hatóságot 
jelölnek ki ennek a rendeletnek az 
alkalmazásában. Ezen illetékes hatóságok 
állami hatóságok. A tagállamok a 
kijelölésről tájékoztatják a Bizottságot, az
ESA-t (ESMA-t) és a többi tagállam 
illetékes hatóságait.

Or. en
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Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. cikk
Együttműködés az ESA-val (ESMA-val)

1. E rendelet alkalmazásában az illetékes 
hatóságok a(z) …/2010/EU [ESMA] 
rendeletnek megfelelően együttműködnek 
az ESA-val (ESMA-val). 
2. Az illetékes hatóságok a(z) …/2010/EU 
[ESMA] rendelettel összhangban 
haladéktalanul az ESA (ESMA) 
rendelkezésére bocsátják a feladatai 
elvégzéséhez szükséges valamennyi 
információt.

Or. en

Módosítás 121

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ESA (ESMA) helyszíni 
ellenőrzéseket is végezhet akár előzetes 
bejelentés nélkül is.
Az ESA (ESMA) előírhatja a tagállamok 
illetékes hatóságai számára konkrét 
vizsgálati feladatok és helyszíni 
ellenőrzések elvégzését.

Or. en
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Módosítás 122

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 30. cikkel összhangban az illetékes 
hatóságok továbbítják a harmadik 
országoktól szerzett információkat az ESA 
(ESMA) számára.  

Or. en

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az ESA (ESMA) összehangolja a 
tagállamok illetékes hatóságai és harmadik 
országok érintett illetékes hatóságai közötti 
együttműködési megállapodások 
kidolgozását. A(z) …/2010./EU [ESMA] 
rendelet 20. cikkének megfelelően az ESA 
(ESMA) iránymutatásokat fogad el az 
illetékes hatóságok által alkalmazandó 
mintaszerződés elkészítéséhez.

Or. en

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok illetékes hatóságai az 
adatokat és az adatok elemzését kizárólag 
eseti alapon átadhatják harmadik országok 
részére abban az esetben, ha teljesülnek a 
95/46/EK irányelv 25. és 26. cikkében 

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

irányelv 25. és 26. cikkében meghatározott 
feltételek. A tagállam illetékes hatósága 
meggyőződik arról, hogy az információk 
átadására szükség van ennek a rendeletnek 
az alkalmazásához. A harmadik ország
illetékes hatósága kizárólag az érintett 
tagállam illetékes hatóságának kifejezett 
írásos engedélyével adhatja tovább az 
adatokat egy másik harmadik ország
illetékes hatósága részére.

Or. en

Módosítás 125

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) …/2010/EU [ESMA] rendelettel 
összhangban az ESA (ESMA) 
iránymutatásokat fogad el a tagállamok 
által kialakítandó adminisztratív 
intézkedések és szankciók típusáról.

Or. en

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok [2012. július 1]-jéig 
tájékoztatják a Bizottságot és az ESA-t 
(ESMA-t) az általuk meghozott 
rendelkezésekről. A tagállamok 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot 
és az ESA-t (ESMA-t) az e 
rendelkezéseket érintő bármely későbbi 
módosításról is.
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Az ESA (ESMA) honlapján közzéteszi az 
egyes tagállamokban meglévő 
adminisztratív intézkedések és szankciók 
listáját. Ezt a listát rendszeresen frissítik.

Or. en

Módosítás 127

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok évente összesített 
információt szolgáltatnak a meghozott 
adminisztratív intézkedésekről és kivetett 
szankciókról.
Amennyiben az illetékes hatóság 
közzéteszi a meghozott adminisztratív 
intézkedéseket vagy a bevezetett 
szankciókat, ezzel egyidejűleg értesíti erről 
az ESA-t (ESMA-t).

Or. en

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság határozatlan időre szóló
felhatalmazást kap a 2. cikk (2) 
bekezdésében, a 3. cikk (7) bekezdésében, 
a 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (3) 
bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdésében, 
a 8. cikk (3) bekezdésében, a 9. cikk (5) 
bekezdésében, a 14. cikk (3) bekezdésében, 
a 19. cikk (4) és (5) bekezdésében és a 25. 
cikkben említett felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására.

(1) A Bizottság …*-től kezdődő 4 éves 
időszakra felhatalmazást kap a 2. cikk (2) 
bekezdésében, a 3. cikk (7) bekezdésében, 
a 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (3) 
bekezdésében, az 5a. cikk (3) 
bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdésében, 
a 8. cikk (3) bekezdésében, a 8a. cikk (3) 
bekezdésében, a 9. cikk (5) bekezdésében, 
a 14. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk (4) 
és (5) bekezdésében, a 19a. cikk (2) 
bekezdésében és a 25. cikkben említett 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottság legkésőbb hat 
hónappal a négyéves időszak vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás automatikusan 
meghosszabbodik ugyanilyen hosszúságú 
időszakokra, hacsak az Európai 
Parlament vagy a Tanács a 37. cikkel 
összhangban azt vissza nem vonja.
*HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Módosítás 129

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Egy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadását megelőzően a Bizottság 
törekszik arra, hogy konzultáljon az ESA-
val (ESMA-val).

Or. en

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) 
bekezdésében, a 3. cikk (7) bekezdésében, 
a 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (3) 
bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdésében, 
a 8. cikk (3) bekezdésében, a 9. cikk (5) 
bekezdésében, a 14. cikk (3) bekezdésében, 
a 19. cikk (4) és (5) bekezdésében és a 25. 
cikkben megállapított felhatalmazást.

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) 
bekezdésében, a 3. cikk (7) bekezdésében, 
a 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (3)
bekezdésében, az 5a. cikk (3)
bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdésében, 
a 7a. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikk (3) 
bekezdésében, a 8a. cikk (3) bekezdésében, 
a 9. cikk (5) bekezdésében, a 14. cikk (3) 
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bekezdésében, a 19. cikk (4) és (5) 
bekezdésében, a 19a. cikk (2) 
bekezdésében és a 25. cikkben 
megállapított felhatalmazást.

Or. en

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átruházott hatáskör visszavonásának 
elbírálására irányuló belső eljárást 
kezdeményező intézmény a végső 
határozat meghozatalát megelőzően 
igyekszik belátható időn belül tájékoztatni 
a másik intézményt és a Bizottságot, 
megjelölve, hogy a visszavonás melyik 
átruházott hatáskört érintené, valamint a 
visszavonás esetleges indoklását.

(2) Az átruházott hatáskör visszavonásának 
elbírálására irányuló belső eljárást 
kezdeményező intézmény a végső 
határozat meghozatalát megelőzően 
igyekszik belátható időn belül tájékoztatni 
a másik intézményt és a Bizottságot, 
megjelölve, hogy a visszavonás melyik 
átruházott hatáskört érintené.

Or. en

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
határidőn belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő három hónapos 
határidőn belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.

Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére e határidő egy hónappal 
meghosszabbodik.

Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak három
hónappal meghosszabbítható.

Or. en
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Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az említett határidő leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást, a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában ki kell hirdetni és az a 
rendelkezéseiben megállapított napon 
hatályba lép.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett határidő 
lejártáig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, azt az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszik, és a benne 
meghatározott napon hatályba lép.

Or. en

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emel a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen
kifogást emelő intézmény a kifogást 
megindokolja.

(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács 
az (1) bekezdésben említett időszak 
lejártáig kifogást emel a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben, az nem 
léphet hatályba. Az EUMSz. 296. cikkével 
összhangban a kifogást emelő intézmény 
megindokolja a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szembeni kifogását.

Or. en
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Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39a. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadásának határideje
A Bizottság 2013. január 1-jéig elfogadja 
a 2. cikk (2) bekezdése, a 3. cikk (7) 
bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, az 5. 
cikk (3) bekezdése, az 5a. cikk (3) 
bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdése, a 7a. 
cikk (3) bekezdése, a 8. cikk (3) bekezdése, 
a 8a. cikk (3) bekezdése, a 9. cikk (5) 
bekezdése, a 14. cikk (3) bekezdése, a 19. 
cikk (4) és (5) bekezdése, a 19a. cikk (2) 
bekezdése és a 25. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.

Or. en

Módosítás 136

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) arról, hogy indokolt-e az ESA 
(ESMA) számára közvetlenül történő 
központi jelentéstétel; 

Or. en
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Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó, 2010. 
szeptember 15-ét megelőzően már 
hatályban lévő korábbi intézkedések [2013. 
július 1-jéig] hatályban maradhatnak, 
feltéve, hogy azokról a Bizottságot 
tájékoztatják. 

Az e rendelet hatálya alá tartozó, 2010. 
szeptember 15-ét megelőzően már 
hatályban lévő korábbi intézkedések [2012. 
december 31-ig] hatályban maradhatnak, 
feltéve, hogy azokról a Bizottságot 
tájékoztatják. 

Or. en

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
41 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41a. cikk
Az ESA (ESMA) személyzete és 

erőforrásai
2011. december 31-ig az ESA (ESMA) 
értékeli az e rendelet értelmében rá háruló 
hatáskörökből és feladatokból eredő 
személyzeti és erőforrásigényeit és 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Or. en
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INDOKOLÁS

A javaslat háttere

2008 szeptemberében az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti 
Hatósága (SEC) intézkedéseket fogadott el több száz pénzügyi ágazatbeli részvénnyel 
kapcsolatos short ügylet ideiglenes tilalmáról, amely döntések a Lehman Brothers brókerház 
csődje nyomán születtek. Számos európai szabályozási testület, többek között az FSA 
(Financial Services Authority), az AMF (Autorité des Marchés Financiers) és a német BaFin 
szintén beállt a sorba és hasonló döntéseket hozott. 2010 májusában a görög állampapírokkal 
és hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos híreszteléseket és találgatásokat követően 
a BaFin ideiglenes tilalmat vezetett be az euróövezetbeli államkötvényekkel kapcsolatos 
fedezetlen short ügyletekkel és fedezetlen hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatban.

A közös európai szabályozás hiánya negatív hatással volt mind a meghozott intézkedések 
hatékonyságára, mind a belső piac teljesítményére, mivel a különböző tagállamok által 
meghozott intézkedések nem voltak sem koordináltak, sem összehangoltak. Ennek 
következtében nehéz megítélni ezen intézkedések pénzügyi piacokra gyakorolt hatásait. Az ez 
idáig közzé tett gyakorlati tanulmányok nem tartalmaznak egyértelmű és világos 
eredményeket a short ügyletek és a hitel-nemteljesítési csereügyletek gazdasági hatásairól a 
piacok hatékonyságát, likviditását és ingadozását tekintve. Mindazonáltal a jelentős 
buborékképződés, például az internetes kereskedelmi vállalkozások („dotcom”) buborékja, 
amely 2000-ben pukkant ki, azt jelzi, hogy a short ügyletek korlátozottan képesek 
ellensúlyozni az árfolyamok tartós emelkedése jellemezte piaci folyamatokat. A bizonyítékok 
továbbá azt igazolják, hogy a short ügyletek közép- és hosszú távon korlátozott hatással 
vannak bizonyos részvények és államkötvények árfolyamának csökkenésére, valamint hogy 
ezek az árcsökkenések tulajdonképpen leginkább a reálgazdaságban bekövetkező negatív 
fejleményekhez kapcsolódnak.

Bár a válság 2008-as tetőzése óta készült tanulmányok megpróbáltak konkrét 
következtetéseket levonni, minden alkalommal falba ütköztek. Ennek elsősorban az 
összehangolt intézkedések hiánya, másodsorban a short ügyletekkel és a hitel-nemteljesítési 
csereügyletekkel kapcsolatos átláthatóság hiánya az oka. Ennek ellenére, bár nehéz lemérni a 
short ügyletek, fedezetlen short ügyletek és fedezetlen hitel-nemteljesítési csereügyletek 
globális hatását, az alábbiakban felsorolt negatív hatások széles körben elfogadottak.

 Fokozott volatilitás és a piaci túlreagálás kockázata, különösen pénzügyi 
instabilitás időszakaiban

A short ügyletek és a fedezetlen short ügyletek a részvényárfolyamok túlzott zuhanását és 
az alapvető piaci értéktől történő elszakadását eredményezhetik. Ezeket a kockázatokat 
fokozza az, hogy ezek a rövid pozíciók igen korlátozott tőkével is felvehetők. Ezért ezek a 
gyakorlatok növelik a pénzügyi rendszerben alkalmazott tőkeáttételt, amit egyhangúlag a 
pénzügyi válság egyik okának tartanak.

 A piaci – különösen a napon belüli (intraday) – visszaélés fokozott kockázata
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A piaci visszaélések elleni szabályok csak akkor érvényesíthetők, ha a szabályozók 
számára valamennyi szükséges információ rendelkezésre áll. A short ügyletek 
alkalmazása, és különösen a fedezetlen short ügyletek a kereskedési nap folyamán az 
árképzésre gyakorolt hatásuk miatt teret engednek az intézményi vagy egyéni befektetők 
kárára történő ármanipulációknak.

 Az értékpapírok inflációja és a szűkösség kockázata

A fedezetlen short ügyletek az értékpapírok olyan típusú inflációját eredményezhetik, 
amikor az értékesített értékpapírok mennyisége nagyobb, mint a piacon ténylegesen 
rendelkezésre álló értékpapír-mennyiség. Ennek következtében 2008-ban például a 
Volkswagen értékpapírjaival folytatott nagy volumenű short ügyletek, amelyek a Porsche 
értékpapírok felhalmozásával társultak, a rendelkezésre álló értékpapírok hiányához 
vezettek. A Volkswagenpapírok szűkösségének eredményeként az autógyár világszerte a 
legmagasabb szintű tőzsdei értékkel rendelkezett, amely elérte a 370 millió dollárt.

 A nemteljesítés kockázata

A nemteljesítés kockázata nem szükségesen kapcsolódik a fedezetlen short ügyletekhez, 
jóllehet a fedezetlen short ügyletek fokozott nemteljesítési kockázatnak teszik ki az eladót.

 Az aszimmetrikus információkhoz kapcsolódó torzulások felerősödése és a 
finanszírozási feltételekre gyakorolt jelentős hatás

A hitel-nemteljesítési csereügyletek országkockázat-értékelési eszközként történő 
alkalmazása jelentős hatással van a kamatlábakra, és ennek következtében az eszközök 
reálgazdaságban történő elosztására. E piacok hatékonyságának hiánya a teljes 
reálgazdaság számára tőkeelosztási torzulásokhoz vezethet.

A fent ismertetett kockázatok fényében olyan állandó intézkedésekre van szükség, amelyek 
szilárd keretet nyújtanak az esetleges negatív hatások kezeléséhez. Ezenkívül az illetékes 
nemzeti hatóságoknak és az ESMA-nak eszköztárra van szükségük kivételes körülmények 
esetére. A szabályozók rendelkezésére álló eszközök jelenlegi hiánya korlátozza 
lehetőségeiket, hogy előzetesen felkészüljenek és reagáljanak a különleges körülményekre. 
Hatékony fellépésüket nehezíti az összehangolt intézkedések hiánya és ezen intézkedések 
egységes érvényesítése is. Ez annál is inkább fontos, mivel a vizsgálatokból az derül ki, hogy 
a short ügyletekre vonatkozó korlátozó intézkedések csak abban az esetben csökkentik a 
volatilitást, ha a tilalom a részvényárfolyamokat destabilizáló szereplőkre irányul.

Válaszként az ismertetett kockázatokra, a Bizottság javaslata az alábbiakat tartalmazza:
 a nettó rövid részvénypozíciók bejelentésén és a short megbízások megjelölésén 

alapuló átláthatósági szabályok,
 a fedezetlen short ügyletek „lokalizációs szabályon” alapuló korlátozásai a kötelező 

fedezeti vételi eljárás mellett,
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 azon jogkörök kibővítése, amelyek lehetővé teszik az illetékes nemzeti hatóságok 
számára, hogy válság esetén felléphessenek, az ESMA számára pedig azt, hogy 
koordinálja és összehangolja ezeket az intézkedéseket.

1. A rendelet hatálya és a short ügyletek meghatározása
 A rendelet hatálya alá tartozó pénzügyi eszközök jellege

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, amely szerint a rendelet a pénzügyi eszközök 
széles körére terjedjen ki, valamint elsősorban az értékpapírokra, az állampapírokra és a hitel-
nemteljesítési csereügyletekre összpontosuljon.

Az előadó úgy véli, hogy célszerű lenne kiterjeszteni az állampapírokra és a hitel-
nemteljesítési csereügyletekre vonatkozó, 8. cikkben hivatkozott bejelentési rendszert a 
vállalati adósságra és vállalati hitel-nemteljesítési csereügyletekre is. E kiterjesztésnek 
biztosítania kell a kibocsátók számára, hogy ezen eszközök esetében ne történjen 
ármanipuláció, mivel az ilyen manipuláció magasabb hitelfelvételi költségeket eredményez a 
kibocsátók számára, és így a reálgazdaságot bünteti.

 A rendelet hatálya alá tartozó piacok hatóköre
Az előadó úgy véli, hogy a rendeletnek nem szabadna kikezdenie a különböző piaci szereplők 
közötti egyenlő versenyfeltételeket, és konkrétan nem szabadna büntetnie a szabályozott 
piacokat a tőzsdén kívüli értékesítési ügyletek rendelet hatálya alóli mentesítésével. 

 Alkalmazás az Unión kívül
Az előadó osztozik a Bizottság eltökélt szándékában, amely szerint e szabályok valamennyi 
természetes és jogi személyre vonatkoznának akár az Unión belül, akár azon kívül 
rendelkeznek székhellyel. Ezekre az intézkedésekre annak biztosítása érdekében van szükség, 
hogy a kereskedők szabályozási okok miatt ne települjenek át. Ezenkívül garantálná az 
európai és Európán kívüli befektetőkkel szembeni azonos bánásmódot.

 A rövid pozíciók és a fedezetlen hitel-nemteljesítési csereügyletek meghatározása 
– 3–4. cikk

Az előadó egyetért a rövid pozíciók bizottsági meghatározásával.

Az előadó úgy véli, hogy hitel-nemteljesítési csereügylettel rendelkező, de a mögöttes 
kötvényeket nem birtokoló valamennyi befektetőt fedezetlen hitel-nemteljesítési csereügyleti 
pozícióval rendelkezőnek kellene nyilvánítani. Amennyiben hitel-nemteljesítési csereügyletet 
más pénzügyi eszközöknek az állampapírokkal kapcsolatos hitel-nemteljesítési csereügyletek 
iránti kereslet felsrófolásával való fedezésére történő megbízásként alkalmaznak, akkor 
fennáll annak a kockázata, hogy ez félrevezető jelzéseket küld a piac számára. Az ilyen 
félrevezető jelzések veszélybe sodorhatják a tagállamok finanszírozási költségeit, ezzel 
növelve a már egyébként is nagy nyomásnak kitett államháztartást.

2. Átláthatósági követelmények
 Pozíciók bejelentése

Az előadó támogatja az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának (CESR) 
javaslatain alapuló bizottsági javaslatot, amely jelentési kötelezettséget ró a részvényekkel, 
állampapírokkal és hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos jelentős rövid pozíciókra. 
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A jelentési kötelezettség által eredményezett fokozottabb átláthatóság erősíteni fogja a 
befektetők és megtakarításokkal rendelkezők értékpapírpiac iránti bizalmát.

Az értékpapírokat illetően a kétlépcsős modell megfelelőnek tűnik azáltal, hogy az illetékes 
hatóságok felé történő bejelentési küszöbértéket az érintett vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéje értékének 0,2%-ában határozza meg, a nyilvános közzétételi küszöbértéket 
pedig 0,5%-ban állapítja meg.

Állampapírok és állampapírokkal kapcsolatos hitel-nemteljesítési csereügyletek tekintetében 
az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, amely szerint az adósságinstrumentumokkal 
kapcsolatos pozíciókat csak a szabályozó felé kell bejelenteni.

Az előadó úgy véli, hogy a tőkeáttételen alapuló hosszú eladásokra vonatkozó aszimmetrikus 
bejelentési rendszer ugyanilyen kívánatos lenne annak érdekében, hogy pontos képet adjon a 
szabályozóknak a spekulatív pozíciók felhalmozására használt tőkeáttételekről.

Különleges körülmények között az előadó hasonlóképpen javasolja, hogy a szabályozóknak 
biztosítsanak lehetőséget arra, hogy bejelentési kötelezettséget vezessenek be a pénzügyi 
eszközök kölcsönadóival szemben. A bejelentésnek biztosítania kellene, hogy a szabályozókat 
megfelelően tájékoztassák az értékpapírok kölcsönadói oldalára nehezedő lehetséges 
nyomásról, ami általában egyet jelent a jelentős rövid értékesítési pozíciókkal.

 Short megbízások megjelölése
Az előadó támogatja a Bizottság javaslatában foglalt elvet.

A short megbízások megjelölése az egyetlen módja a különböző mozgások nyomon 
követésének, ezért kiegészíti a pozíciókra vonatkozó bejelentést a kereskedési nap végén. A 
megjelölések segítséget nyújtanak a szabályozóknak a bejelentési előírás betartásának 
ellenőrzésében, és jobb képet adnak a short ügyletek valódi mennyiségéről. Ezenkívül a 
megjelölés eszközt ad a szabályozók kezébe, hogy ellenőrizni tudják, hogy nem történnek-e 
short ügyletek révén megvalósuló napközbeni ármanipulációk.

A megjelölések kivitelezhetősége nem kérdéses, mivel a gyakorlatot már mind az Egyesült 
Államokban, mind Ázsiában alkalmazzák, és e rendszer európai uniós bevezetése a 
nemzetközi szabványokhoz történő igazodást jelentené. A végrehajtási költségek 
bizonytalanok, de hosszú távon elhanyagolhatóak, mivel a megbízások nem drágábbak a 
megjelölési eljárást előíró országokban. Mindazonáltal a megvalósítási költségek csökkentése 
érdekében az előadó átmeneti időszak bevezetését ajánlja azért, hogy a kereskedési helyek a 
megjelölést megbízás-végrehajtási felületük szokásos frissítéseként tudják bevezetni. Egy 
legfeljebb hároméves átmeneti időszak tűnik megfelelőnek.

Az azonos feltételek szavatolása érdekében az előadó javasolja valamennyi megbízás –
köztük a tőzsdén kívüli ügyletek –megjelölését a kereskedés helyétől függetlenül.

3. Fedezetlen short ügyletek és fedezetlen hitel-nemteljesítési csereügyletek
 A fedezetlen short ügyletekre vonatkozó korlátozások

Az előadó támogatja valamennyi short ügylet olyan ügyletekre történő korlátozását, amelyek 
korábban kölcsön vett értékpapírokon vagy olyan értékpapírokon alapulnak, amelyeken a 
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kölcsön garantált.

 A fedezetlen hitel-nemteljesítési csereügyletek tilalma
Az előadó támogatja azt a javaslatot, hogy az állampapírokkal kapcsolatos hitel-nemteljesítési 
csereügyleteket csak az állampapírok tulajdonosától lehessen megvásárolni. A hitel-
nemteljesítési csereügyleteknek a biztosítható érdek elvén kell alapulniuk. 

Az előadó megkérdőjelezi annak a gyakorlatnak is a hasznosságát, hogy lehetővé tegyék 
pénzintézetek számára, hogy saját tagállamok adósságával kapcsolatos, állampapírokat 
tartalmazó hitel-nemteljesítési csereügyleteket vásároljanak, hiszen tagállamuk 
fizetésképtelenné válása esetén nem valószínű, hogy e pénzintézetek életképesek maradnak.

 Fedezeti vételi eljárások és bírságok T+4 esetében
Az előadó támogatja a Bizottságnak a részvények T+4-en történő automatikus fedezeti vételi 
eljárására vonatkozó javaslatát nemteljesítés esetén bírságok kíséretében. Az Egyesült 
Államok példája, ahol ilyen intézkedés 2008 óta van érvényben, egyértelműen azt mutatja, 
hogy az intézkedés hatékonynak bizonyult a teljesítési fegyelem betartatására.

Az előadó úgy véli, hogy ezeket a fedezeti vételi eljárásokat valamennyi ügyletre, köztük a 
tőzsdén kívüli ügyletekre is alkalmazni kellene, valamit hogy a szankcionálási mechanizmus 
jellegét és minimális szintjét az ESMA-nak kellene meghatároznia a kereskedési helyszínek 
közötti – e szabályozási kritériumokkal kapcsolatos –verseny elkerülése érdekében.

4. Mentességek
 Az Európai Unión kívüli főbb piac

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát. Tekintettel az Egyesült Államokban jelenleg 
érvényes piaci szabályozásra, az EU-t hátrányosan érintőszabályozási okokból történő 
vállalatáthelyezések valószínűtlennek tűnnek.

 Mentességek árjegyzői tevékenység esetében
Az előadó támogatja az árjegyzői tevékenységek számára történő mentességek biztosításának 
elvét. Az árjegyzők olyan likviditást biztosítanak, amely alapvetően szükséges a piacok 
megfelelő működéséhez, és e szerepüket meg kell védeni más piaci szereplők opportunista 
magatartásától. Ezen mentességek ellensúlyaként a piac számára történő folyamatos és 
rendszeres likviditás biztosítására irányuló valódi kötelezettségvállalásra van szükség. Az 
ESMA-nak közös normákat kellene meghatároznia az Unión belüli egységes értelmezés 
szavatolása érdekében.

Mindazonáltal az előadó úgy véli, hogy alapvető szükség van az ezen mentességekkel történő 
visszaélések elkerülésére. Ennek következtében azon árjegyzőknek, akik nem rendelkeznek 
„kínai fallal” az árjegyzők tevékenységei és a nem ügyfélmegbízások által kezdeményezett 
ingatlankereskedelmi tevékenységek között, nem szabadna lehetővé tenni e mentességek 
igénybevételét. Ezenkívül annak érdekében, hogy a szabályozóknak lehetőségük legyen arra, 
hogy ellenőrizzék azt, hogy az árjegyzők nem élnek vissza a mentességgel, az előadó 
lehetségesnek tartaná a jelenlegi rendelet 5. cikke előírásainak az árjegyzőkre történő 
kiterjesztését, mivel a közös árjegyzői műveletek nem vezethetnek iránypozíciók 
felhalmozásához. Hasonlóképpen, nem szabadna lehetővé tenni az árjegyzők számára, hogy a 
fedezetlen rövid pozíciókat ésszerű késedelmen túl is megtartsák a pénzeszköz kölcsönvétele 
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nélkül, mivel az árjegyzők nem mentesülnek a teljesítési kötelezettségek alól.

5. Az illetékes hatóságok beavatkozási hatásköre
 A short ügyletek és a hitel-nemteljesítési csereügyletek korlátozása nemkívánatos 

események esetén:
Az előadó támogatja a Bizottság azon javaslatát, amely kedvezőtlen körülmények esetén 
történő fellépések végrehajtására kibővített hatáskörrel ruházza fel a nemzeti hatóságokat. 
Ugyanezen megfontolásból az előadó azt javasolja, hogy a szabályozóknak biztosítsanak 
jogkört az uptick-szabály – short megbízásra vonatkozó minimumár – bevezetésére ilyen 
helyzetekben.

 Short ügyletekkel kapcsolatos lehetséges korlátozások jelentős áresés esetén
Az előadó támogatja az intézkedés elvét. Az egységes belső piaci érvényesítés és az azonos 
feltételek megőrzése érdekében az előadó úgy véli, hogy egy adott pénzügyi eszközre 
vonatkozó korlátozást a végrehajtás helyétől függetlenül valamennyi ügyletre alkalmazni kell.

6. Az ESMA beavatkozási hatásköre
 Az ESMA által végzett koordinációs tevékenység

Az előadó egyetért az EMSA számára biztosított koordinációs jogkörrel. Az előadó 
hasonlóképpen támogatja, hogy az ESMA iránymutatásokat fogadjon el valamennyi olyan 
intézkedés esetében, amelyeket az illetékes nemzeti hatóságok eltérő módon értelmezhetnek.

 Az ESMA számára biztosított beavatkozási hatáskör
Az előadó üdvözli a bizottsági javaslatban az ESMA számára biztosított hatáskört. A 
Bizottság teljes mértékben kihasználta az EMSA-rendelet által biztosított lehetőségeket. Az 
ESMA-ra ruházott hatáskörök lehetővé teszik a sürgősségi intézkedések uniós szinten történő 
egységes alkalmazását. 


