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Módosítás 6
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A rendelet hatályának olyan tágnak kell 
lennie, hogy lehetővé tegye megelőző 
jellegű szabályozási keret létrehozását. A 
referenciamutatók előállítása során mód 
nyílik mérlegelésre, és szükségképpen 
jelen vannak bizonyos típusú 
összeférhetetlenségek, következésképpen 
lehetőség nyílik és késztetés jelentkezik a 
referenciamutatók manipulálására. E 
kockázati tényezők minden 
referenciamutató tekintetében közösek, és 
valamennyit megfelelő irányítási és 
kontrollkövetelmények alá kell vonni. 
Mivel a referenciamutatók sebezhetősége 
és fontossága időben változó, ha a 
szabályozás csak a fontos vagy sebezhető 
indexekre korlátozódna, akkor figyelmen 
kívül hagyná a referenciamutatókkal 
kapcsolatos esetleges jövőbeli 
kockázatokat. A jelenleg szűk körben 
használt referenciamutatók a jövőben 
széles körben elterjedhetnek, azaz 
esetükben akár csekély mértékű 
manipuláció is jelentős hatással járhat.

(8) A rendelet hatályának olyan tágnak kell 
lennie, hogy lehetővé tegye megelőző 
jellegű szabályozási keret létrehozását. A 
referenciamutatók előállítása során mód 
nyílik mérlegelésre, és szükségképpen 
jelen vannak bizonyos típusú 
összeférhetetlenségek, következésképpen 
lehetőség nyílik és késztetés jelentkezik a 
referenciamutatók manipulálására. E 
kockázati tényezők minden 
referenciamutató tekintetében közösek, 
mértékük mindazonáltal erősen függ a 
felhasznált bemeneti adatoktól. A 
referenciamutatókat irányítási és 
kontrollkövetelmények alá kell tudni
vonni, amelynek kapcsán ugyanakkor 
meg kell őrizni az arányosságot. Mivel a 
referenciamutatók sebezhetősége és 
fontossága időben változó, ha a 
szabályozás csak a fontos vagy sebezhető 
indexekre korlátozódna, akkor figyelmen 
kívül hagyná a referenciamutatókkal 
kapcsolatos esetleges jövőbeli 
kockázatokat. A jelenleg szűk körben 
használt referenciamutatók a jövőben 
széles körben elterjedhetnek, azaz 
esetükben akár csekély mértékű 
manipuláció is jelentős hatással járhat.

Or. de

Módosítás 7
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A jelen rendelet alkalmazási köre 
szempontjából azt kell döntő tényezőnek 
tekinteni, hogy a kimeneti érték 
meghatározza-e pénzügyi eszköz vagy 
pénzügyi ügylet értékét, vagy méri-e 
befektetési alap teljesítményét. Tehát a 
rendelet alkalmazási köre nem függhet a 
bemeneti adatok jellegétől. 
Következésképpen a rendelet hatályának 
ki kell terjednie a gazdasági jellegű 
adatokból (pl. részvényárakból) és az 
egyéb jellegű számadatokból vagy 
értékekből (pl. időjárási paraméterekből) 
számított referenciamutatókra egyaránt.
A szabályozási keretnek az említett 
kockázatoknak kitett referenciamutatókra 
kell vonatkoznia, de arányos választ kell 
nyújtania azokra a kockázatokra is, 
amelyeket különböző referenciamutatók 
hordoznak magukban. E rendelet 
alkalmazási körének ezért minden olyan 
referenciamutatóra ki kell terjednie, 
amelyet szabályozott kereskedési 
helyszínen jegyzett vagy ott forgalmazott 
pénzügyi eszköz árazásához használnak.

(9) A jelen rendelet alkalmazási köre 
szempontjából azt kell döntő tényezőnek 
tekinteni, hogy a kimeneti érték, amely
pénzügyi eszköz vagy pénzügyi ügylet 
értékét határozza meg, vagy befektetési 
alap teljesítményét méri, manipulálható-e. 
Tehát a rendelet alkalmazási körének a 
bemeneti adatok jellegétől kell függenie. A 
szabályozási keretnek az említett 
kockázatoknak kitett referenciamutatókra 
kell vonatkoznia, de arányos választ kell 
nyújtania azokra a kockázatokra is, 
amelyeket különböző referenciamutatók 
hordoznak magukban. E rendelet 
alkalmazási körének ezért minden olyan 
referenciamutatóra ki kell terjednie, 
amelyet pénzügyi eszköz árazásához 
használnak. Az árupiaci 
referenciamutatók esetében 
mindazonáltal figyelembe kell venni az 
IOSCO (Értékpapír-felügyeletek 
Nemzetközi Szervezete) olajárjelentő 
ügynökségekre vonatkozó, 2012. október 
5-i elveit és az elvek IOSCO általi 
átdolgozását, amelynek közzététele 2014. 
májusra, illetve júniusra várható.

Or. de

Módosítás 8
Jens Rohde, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A fizikai áruk egyedülálló 
jellemzőkkel rendelkeznek, amelyeket 
figyelembe kell venni, elkerülve ezzel az 
árupiaci referenciamutatók 
integritásának aláásását és biztosítva az 
árupiac meglévő átláthatóságát. Ennek 
megfelelően e rendelet III. melléklete az 
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árupiaci referenciamutatók tekintetében 
az IOSCO, a Nemzetközi Energia 
Ügynökség és a Nemzetközi Energia 
Fórum által kidolgozott elveket tükrözi, 
amelyeket külön abból a célból alakítottak 
ki, hogy e rendeleten belül valamennyi 
árupiaci referenciamutatóra 
alkalmazandók legyenek.

Or. en

Indokolás

A fizikai áruk olyan egyedülálló jellemzőkkel rendelkeznek, amelyeket a szabályozásuk során 
figyelembe kell venni.

Módosítás 9
Jens Rohde, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A referenciamutatók integritása és 
pontossága az adatszolgáltatók által közölt 
bemeneti adatok integritásától és 
pontosságától függ. Elengedhetetlenül 
fontos, hogy az adatszolgáltatók bemeneti 
adatokkal kapcsolatos kötelezettségei 
egyértelműen meg legyenek határozva, 
megbízhatóak legyenek, és összhangban 
legyenek a referenciamutató-kezelő által 
használt kontrolleljárásokkal és 
módszertannal. Ehhez a referenciamutató-
kezelőnek magatartási kódexet kell 
kidolgoznia, amelyben rögzíti ezeket a 
követelményeket, az adatszolgáltatókat 
pedig kötelezni kell a magatartási kódex 
betartására.

(26) A referenciamutatók integritása és 
pontossága az adatszolgáltatók által közölt 
bemeneti adatok integritásától és 
pontosságától függ. Elengedhetetlenül 
fontos, hogy az adatszolgáltatók 
megbízhatóak legyenek, és összhangban 
legyenek a referenciamutató-kezelő által 
használt kontrolleljárásokkal és 
módszertannal. Ehhez a referenciamutató-
kezelőnek magatartási kódexet kell 
kidolgoznia, amelyben rögzíti ezeket a 
követelményeket, az adatszolgáltatókat 
pedig a gyakorlatban megvalósítható 
mértékig kötelezni kell egy kötelező erejű 
magatartási kódex aláírására, szem előtt 
tartva azt, hogy nem minden 
adatszolgáltató található az Unión belül, 
de a referenciamutató pontos 
kiszámításához szükség lehet rájuk.
Amennyiben nem szerezhető meg az 
aláírás, az adatszolgáltatás adatszolgáltató 
általi folytatása azt követően, hogy a 
referenciamutató-kezelő közölte vele a 
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magatartási kódexet, az érintett felek 
közötti jogilag kötelező erejű 
megállapodás bizonyítékát képezi.

Or. en

Módosítás 10
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Ha ez nyilvánvalóan nem 
lehetséges, tekintve, hogy nem minden 
adatszolgáltató Unión belüli természetes
vagy jogi személy, adataik azonban egy 
meghatározott referenciamutatóhoz 
nélkülözhetetlenek lehetnek, az említett 
adatszolgáltatók – az adatok 
referenciamutató-kezelőnek történő 
átadását szabályozó magatartási kódex 
megismerése után – továbbra is 
szolgáltathatnak adatokat a 
referenciamutatóhoz. Ez esetben a 
referenciamutató-kezelőnek kell viselnie a 
jogi felelősséget a mutató megalkotásához 
felhasznált adatok minőségéért.

Or. pt

Módosítás 11
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Számos referenciamutatót 
szabályozott kereskedési helyszínekről, 
energiatőzsdékről vagy kibocsátásiegység-
aukciókból származó bemeneti adatok 

(27) Számos referenciamutatót 
szabályozott kereskedési helyszínekről, 
energiatőzsdékről vagy kibocsátásiegység-
aukciókból származó bemeneti adatok 
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alapján számítanak ki. Ezek a helyszínek 
szabályozás és felügyelet alá tartoznak, 
ami biztosítja a bemeneti adatok 
integritását, illetve az irányítási 
követelmények és a szabálysértések 
bejelentésére szolgáló eljárások 
érvényesülését. Ezért a kettős szabályozás 
elkerülése érdekében, és mivel e 
helyszínek felügyelete biztosítja a 
felhasznált bemeneti adatok integritását, a 
vonatkozó referenciamutatókat mentesíteni 
kell egyes követelmények alól.

alapján számítanak ki. Ezek a helyszínek 
szabályozás és felügyelet alá tartoznak, 
ami biztosítja a bemeneti adatok 
integritását, illetve az irányítási 
követelmények és a szabálysértések 
bejelentésére szolgáló eljárások 
érvényesülését. Ezért a kettős szabályozás 
elkerülése érdekében, és mivel e 
helyszínek felügyelete biztosítja a 
felhasznált bemeneti adatok integritását, a 
vonatkozó referenciamutatókat mentesíteni 
kell egyes követelmények alól, feltéve 
hogy ezeket a kereskedés utáni 
átláthatósági követelmények hatálya alá 
tartozó helyszínek, köztük a szabályozott 
uniós piaccal egyenértékűnek minősülő 
harmadik országbeli piacok szolgáltatták.

Or. en

Módosítás 12
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A referenciamutatók különböző 
típusai és ágazatai más-más jellemzőkkel, 
sebezhető pontokkal és kockázatokkal 
rendelkeznek. E rendelet rendelkezéseit 
ezért tovább kell részletezni a 
referenciamutatók egyes ágazatainak és 
típusainak megfelelően. A bankközi 
referencia-kamatlábak fontos szerepet 
játszanak a monetáris politika 
transzmissziójában, ezért pontosítani kell, 
hogy e rendelet rendelkezései miként 
alkalmazandók e referenciamutatókra. Az 
árupiaci referenciamutatók széles körben 
használt, ágazatspecifikus jellemzőkkel 
rendelkező mutatók, ezért pontosítani kell, 
hogy e rendelet rendelkezései miként 
alkalmazandók e referenciamutatókra.

(29) A referenciamutatók különböző 
típusai és ágazatai más-más jellemzőkkel, 
sebezhető pontokkal és kockázatokkal 
rendelkeznek. E rendelet rendelkezéseit 
ezért tovább kell részletezni a 
referenciamutatók egyes ágazatainak és 
típusainak megfelelően. A bankközi 
referencia-kamatlábak fontos szerepet 
játszanak a monetáris politika 
transzmissziójában, ezért pontosítani kell, 
hogy e rendelet rendelkezései miként 
alkalmazandók e referenciamutatókra. Az 
árupiaci referenciamutatók széles körben 
használt, ágazatspecifikus jellemzőkkel 
rendelkező mutatók, ezért pontosítani kell, 
hogy e rendelet rendelkezései miként 
alkalmazandók e referenciamutatókra. A 
bankközi referencia-kamatlábak, árupiaci 
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referenciamutatók és devizapiaci 
referenciamutatók felett az ESMA-nak 
közvetlen felügyeletet kell gyakorolnia, az 
energiaárakkal kapcsolatos 
referenciamutatók érintettsége esetén az 
ACER-rel együttműködésben.

Or. en

Módosítás 13
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A referenciamutatók különböző 
típusai és ágazatai más-más jellemzőkkel, 
sebezhető pontokkal és kockázatokkal
rendelkeznek. E rendelet rendelkezéseit 
ezért tovább kell részletezni a 
referenciamutatók egyes ágazatainak és 
típusainak megfelelően. A bankközi 
referencia-kamatlábak fontos szerepet 
játszanak a monetáris politika 
transzmissziójában, ezért pontosítani kell, 
hogy e rendelet rendelkezései miként 
alkalmazandók e referenciamutatókra. Az 
árupiaci referenciamutatók széles körben 
használt, ágazatspecifikus jellemzőkkel 
rendelkező mutatók, ezért pontosítani kell, 
hogy e rendelet rendelkezései miként 
alkalmazandók e referenciamutatókra.

(29) A referenciamutatók különböző 
típusai és ágazatai más-más jellemzőkkel, 
sebezhető pontokkal és kockázatokkal 
rendelkeznek. E rendelet rendelkezéseit 
ezért tovább kell részletezni a 
referenciamutatók egyes ágazatainak és 
típusainak megfelelően. A bankközi 
referencia-kamatlábak fontos szerepet 
játszanak a monetáris politika 
transzmissziójában, ezért pontosítani kell, 
hogy e rendelet rendelkezései miként 
alkalmazandók e referenciamutatókra. Az 
árupiaci referenciamutatók széles körben 
használt, ágazatspecifikus jellemzőkkel 
rendelkező mutatók, ezért pontosítani kell, 
hogy e referenciamutatók kizárhatók-e, és 
ha igen, mennyiben zárhatók ki e rendelet 
rendelkezéseinek hatálya alól.

Or. de

Módosítás 14
Jens Rohde, Sharon Bowles

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

(37a) Azokban az esetekben, amikor ez a 
rendelet a nagykereskedelmi 
energiapiacok integritásáról és 
átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatálya alá tartozó felügyelt szervezeteket 
és piacokat érint vagy érinthet, az Európai 
Értékpapír-piaci Hatóságnak (ESMA) 
konzultálnia kell az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynökségével (ACER), 
hogy támaszkodjon az ACER energiapiaci 
szakértelmére és mérsékelje a kettős 
szabályozást.

Or. en

Indokolás

Amennyiben ez a rendelet hatással az európai energiapiacokat érinti, a z ESMA-nak 
konzultálnia kell az ACER-rel mint európai energiaügyi szabályozó hatósággal.

Módosítás 15
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) E rendelet tiszteletben tartja az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben (EUMSZ) és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában meghatározott 
alapvető jogokat és elveket, különös 
tekintettel a magán- és a családi élet 
tiszteletben tartására vonatkozó jogra, a 
személyes adatok védelmére, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára, a vállalkozás szabadságára, a 
tulajdonhoz való jogra, a fogyasztók 
védelmére, a hatékony jogorvoslathoz való 
jogra, valamint a védelemhez való jogra. 
Ennek megfelelően ezt a rendeletet a fenti 
jogokkal és elvekkel összhangban kell 

(41) E rendelet tiszteletben tartja az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben (EUMSZ) és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában meghatározott 
alapvető jogokat és elveket, különös 
tekintettel a magán- és a családi élet 
tiszteletben tartására vonatkozó jogra, a 
személyes adatok védelmére, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára, a vállalkozás szabadságára, a 
tulajdonhoz való jogra, a fogyasztók 
védelmére, a hatékony jogorvoslathoz való 
jogra, valamint a védelemhez való jogra. 
Ennek megfelelően ezt a rendeletet a fenti 
jogokkal és elvekkel összhangban kell 
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értelmezni és alkalmazni. értelmezni és alkalmazni. Ennek 
megfelelően e rendeletet e jogokkal és 
elvekkel összhangban kell értelmezni és 
alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy amikor e 
rendelet a sajtószabadságra és az egyéb 
médiában megnyilvánuló 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályokra, valamint az 
újságírói szakmákra vonatkozó 
szabályokra és kódexekre hivatkozik, e 
szabadságokra úgy kell figyelemmel lenni, 
ahogyan azokat az Unióban és a 
tagállamokban garantálják, illetve 
ahogyan azokat az Alapjogi Charta és 
egyéb vonatkozó rendelkezések elismerik.

Or. en

Indokolás

A sajtó számára biztosított kivétel, összhangban a piaci visszaélésről szóló rendeletben 
meghatározott kivétellel.

Módosítás 16
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a referenciamutatók 
előállítására, a referenciamutatókhoz 
szolgáltatott bemeneti adatok közlésére és 
a referenciamutatók felhasználására 
alkalmazandó az Unióban.

(1) Ez a rendelet a referenciamutatók 
Unión belüli előállítására, az egyes
referenciamutatókhoz szolgáltatott 
bemeneti adatok közlésére és az egyes
referenciamutatók Unión belüli
felhasználására alkalmazandó. A rendelet 
átveszi az IOSCO elveit, és azt a mérettel 
és az adott referenciamutatók, kezelőik és 
referenciamutató-meghatározási folyamat 
– ezen belül az adatszolgáltatók száma és 
típusai – által keltett kockázatokkal 
arányosan kell alkalmazni.

Or. pt
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Módosítás 17
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) központi szerződő felek által előállított 
referenciaárakra vagy elszámolási árakra;

Or. de

Módosítás 18
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az olajárjelentő ügynökségekre 
vonatkozó, 2012. október 5-i IOSCO-
elveknek vagy a pénzügyi 
referenciamutatókra vonatkozó, 2013. 
július 17-i IOSCO-elveknek megfelelő, a 
3. cikk (1) bekezdésének 20. pontja 
szerinti árupiaci referenciamutatókra, 
arra az időszakra, amíg az ESMA az 
olajárjelentő ügynökségekre vonatkozó 
IOSCO-elvek felülvizsgálata alapján, 
amelynek közzététele 2014 májusára, 
illetve júniusára várható, valamint e 
rendelet III. melléklete alapján meg nem 
vizsgálta, hogy az árupiaci 
referenciamutatókat e rendelet hatálya 
alá lehet-e vonni, és ha igen, milyen 
módon, illetve hogy önálló szabályozást 
szükséges és célszerű-e kialakítani.

Or. de

Módosítás 19
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amelyet közzétesznek vagy nyilvánosság 
számára elérhetővé tesznek;

a) amelyet közzétesznek vagy a
nyilvánosság számára elérhetővé tesznek, 
vagy valamely referenciamutató-
felhasználó számára elérhetővé tesznek;

Or. en

Módosítás 20
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „referenciamutató”: olyan index amely 
referenciaértékként szolgál valamely 
pénzügyi eszköz vagy pénzügyi ügylet 
alapján fizetendő összeg vagy a pénzügyi 
eszköz értékének meghatározásához, vagy 
amelyet befektetési alap teljesítményének 
mérésére használnak;

2. „referenciamutató”: olyan index amely 
referenciaértékként szolgál valamely 
pénzügyi eszköz vagy pénzügyi ügylet 
alapján fizetendő összeg vagy a pénzügyi 
eszköz értékének meghatározásához, vagy 
amelyet befektetési alap teljesítményének 
mérésére használnak. Ez nem vonatkozik a 
648/2012/EU rendelet 3. cikkének 1. 
pontja szerinti központi szerződő felektől 
származó referenciaárakra vagy 
elszámolási árakra vagy a 3. cikk (1) 
bekezdésének 13. pontja szerinti pénzügyi 
eszközökre;

Or. de

Módosítás 21
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „referenciamutató-felhasználó”: olyan 
pénzügyi eszköz kibocsátója vagy 
tulajdonosa, vagy olyan pénzügyi ügylet 
szerződő fele, amelynek esetében a 
referenciamutató referenciaértékként 
szolgál;

5. „referenciamutató-felhasználó”: olyan 
személy, amely aktív pozícióval 
rendelkezik valamely, referenciamutatóra 
hivatkozó pénzügyi eszközben, vagy amely 
referenciamutatóra hivatkozó pénzügyi
eszközt bocsát ki;

Or. de

Módosítás 22
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „adatszolgáltató”: bemeneti adatokat 
szolgáltató természetes vagy jogi személy;

7. „adatszolgáltató”: olyan bemeneti 
adatokat szolgáltató természetes vagy jogi 
személy, amelyek nem minősülnek a 3. 
cikk (1) bekezdésének 11. pontja szerinti 
szabályozott adatoknak;

Or. de

Módosítás 23
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „szabályozott adat”: a [MIFIR] 2. cikke 
(1) bekezdésének 25. pontjában 
meghatározott kereskedési helyszín vagy a 
[MIFIR] 2. cikke (1) bekezdésének 18. 
pontjában meghatározott jóváhagyott 
közzétételi mechanizmus vagy a [MIFIR] 
2. cikke (1) bekezdésének 20. pontjában 
meghatározott jóváhagyott 
adatszolgáltatási mechanizmus által a 

11. „szabályozott adat”: a [MIFIR] 2. cikke 
(1) bekezdésének 25. pontjában 
meghatározott kereskedési helyszín vagy a 
[MIFIR] 2. cikke (1) bekezdésének 18. 
pontjában meghatározott jóváhagyott 
közzétételi mechanizmus vagy az Európai 
Unión kívüli más szabályozott kereskedési 
helyszín vagy a [MIFIR] 2. cikke (1) 
bekezdésének 20. pontjában meghatározott 
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kereskedés utáni kötelező adatszolgáltatási 
követelményekkel összhangban 
közvetlenül szolgáltatott bemeneti adat, 
vagy a 2009/72/EK irányelv19 37. cikke (1) 
bekezdésének j) pontjában említett 
villamosenergia-tőzsde vagy a 2009/73/EK 
irányelv20 41. cikke (1) bekezdésének j) 
pontjában említett földgáztőzsde vagy az 
1031/2010/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 26. vagy 30. cikkében 
említett aukciós platform által közvetlenül 
szolgáltatott bemeneti adat;

jóváhagyott adatszolgáltatási mechanizmus 
által a kereskedés utáni kötelező 
adatszolgáltatási követelményekkel 
összhangban közvetlenül szolgáltatott 
bemeneti adat, vagy a 2009/72/EK 
irányelv19 37. cikke (1) bekezdésének j) 
pontjában említett villamosenergia-tőzsde 
vagy a 2009/73/EK irányelv20 41. cikke (1) 
bekezdésének j) pontjában említett 
földgáztőzsde vagy az 1031/2010/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. 
vagy 30. cikkében említett aukciós 
platform által közvetlenül szolgáltatott 
bemeneti adat. Az adatok lehetnek ügyleti 
adatok és kivételes esetben eladási és 
vételi ajánlatok;

__________________ __________________
20 HL L 9., 2009.8.14., 112. o. 20 HL L 9., 2009.8.14., 112. o.

Or. de

Módosítás 24
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az 1227/2011/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 2. cikkének 
7. pontjában meghatározott piaci szereplő;

Or. en

Módosítás 25
Werner Langen

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

20. „árupiaci referenciamutató”: 
referenciamutató, amelynek az e cikk 
1.c) pontja szerinti alapul szolgáló eszköze 
a 1287/2006EK bizottsági rendelet27

2. cikkének 1. pontja értelmében vett áru; a 
[MiFID] I. melléklete C. szakaszának 11. 
pontjában meghatározott kibocsátási 
egységek e rendelet alkalmazásában nem 
minősülnek árunak;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

__________________
27 HL L 241., 2006.9.2., 1. o.

Or. de

Indokolás

A módosítás célja az 1278/2006/EK rendeletre való hibás hivatkozás javítása, amely a 
bizottsági javaslat német nyelvi változatában szerepel.

Módosítás 26
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „árupiaci referenciamutató”: 
referenciamutató, amelynek az e cikk 
1.c) pontja szerinti alapul szolgáló eszköze 
a 1287/2006EK bizottsági rendelet27

2. cikkének 1. pontja értelmében vett áru; a 
[MiFID] I. melléklete C. szakaszának 11. 
pontjában meghatározott kibocsátási 
egységek e rendelet alkalmazásában nem 
minősülnek árunak;

20. „árupiaci referenciamutató”: 
referenciamutató, amelynek az e cikk 
1.c) pontja szerinti alapul szolgáló eszköze 
a 1287/2006EK bizottsági rendelet27

2. cikkének 1. pontja értelmében vett áru;

__________________ __________________
27 HL L 241., 2006.9.2., 1. o. 27 HL L 241., 2006.9.2., 1. o.

Or. en
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Indokolás

A MiFID II. pénzügyi eszközként határozza meg a kibocsátási egységeket. A kibocsátási 
egységek azonban az árukhoz hasonlatosak, különösen a kibocsátási egységek piacai és az 
energiapiacok közötti kapcsolat szempontjából, ami indokolja e rendelet alkalmazásában a 
kibocsátási egységek és az áruk azonos módon történő kezelését.

Módosítás 27
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „kritikus referenciamutató”: olyan 
referenciamutató, amelynek 
adatszolgáltatói többségükben felügyelt 
szervezetek, és amely legalább 
500 milliárd EUR névleges értékű 
pénzügyi eszköz referenciaértékeként 
szolgál;

21. „kritikus referenciamutató”: olyan 
referenciamutató, amely legalább 
100 milliárd EUR névleges értékű 
pénzügyi eszköz referenciaértékeként 
szolgál; vagy olyan referenciamutató, 
amely a nem reprezentatív 
adatszolgáltatók vagy bemeneti adatok 
igénybevételével történő előállítása esetén 
súlyosan hátrányos következményekkel 
járna egy vagy több tagállamban vagy 
államban vagy más, a referenciamutató-
kezelő elhelyezkedésétől különböző 
jogrendszerben a pénzügyi stabilitásra, a 
piacok rendes működésére, a fogyasztókra 
vagy reálgazdaságra;

Or. en

Módosítás 28
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „kritikus referenciamutató”: olyan 
referenciamutató, amelynek 
adatszolgáltatói többségükben felügyelt 

21. „kritikus referenciamutató”: olyan 
referenciamutató, amely nem felel meg az 
új 21a. pont szerinti objektív 
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szervezetek, és amely legalább 
500 milliárd EUR névleges értékű 
pénzügyi eszköz referenciaértékeként 
szolgál;

referenciamutató kritériumainak, és 
amely legalább 500 milliárd EUR névleges 
értékű pénzügyi eszköz 
referenciaértékeként szolgál;

Or. de

Módosítás 29
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 21 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. „objektív referenciamutató”: olyan 
referenciamutató, amely kizárólag 
szabályozott bemeneti adatokat és szigorú, 
szabályokon alapuló módszertant használ
fel;

Or. de

Módosítás 30
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a referenciamutató-kezelő stabil 
irányítási rendszerrel rendelkezik, 
amelynek részét képezi a 
referenciamutatók előállításában részt 
vevő személyek jól meghatározott, 
átlátható és konzisztens feladat- és 
felelősségi köreire épülő, egyértelmű 
szervezeti struktúra.

törölve

A referenciamutató-kezelő minden 
szükséges lépést megtesz annak biztosítása 
érdekében, hogy a referenciamutatók 
előállítása ne legyen kitéve fennálló vagy 
potenciális összeférhetetlenségeknek, 
továbbá, hogy azokban az esetekben, 
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amikor a referenciamutató előállítási 
folyamatában mérlegelésre vagy 
szubjektív megítélésre van szükség, azt 
függetlenül és elfogulatlanul gyakorolják 
(„Irányítás és összeférhetetlenség”);

Or. en

Módosítás 31
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A referenciamutató-kezelő minden 
szükséges lépést megtesz annak biztosítása 
érdekében, hogy a referenciamutatók 
előállítása ne legyen kitéve fennálló vagy 
potenciális összeférhetetlenségeknek, 
továbbá, hogy azokban az esetekben, 
amikor a referenciamutató előállítási 
folyamatában mérlegelésre vagy 
szubjektív megítélésre van szükség, azt 
függetlenül és elfogulatlanul gyakorolják 
(„Irányítás és összeférhetetlenség”);

törölve

Or. en

Módosítás 32
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a referenciamutató-kezelő létrehozza a 
felügyeleti funkciót, amely a 
referenciamutatók előállításának 
valamennyi eleme felett felügyeletet 
gyakorol („Felügyelet”);

törölve

Or. en
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Módosítás 33
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a referenciamutató-kezelő rendelkezik 
a referenciamutatónak e rendelettel 
összhangban történő előállítását, 
közzétételét vagy elérhetővé tételét 
szavatoló kontrollrendszerrel 
(„Kontrollrendszer”);

törölve

Or. en

Módosítás 34
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a referenciamutató-kezelő rendelkezik 
a nyilvántartások vezetését, az ellenőrzést 
és a felülvizsgálatot, valamint a 
panaszkezelési eljárást magában foglaló, 
az e rendelet követelményeinek való 
megfelelés tekintetében bizonyítékokkal 
szolgáló elszámoltathatósági kerettel 
(„Elszámoltathatóság”).

törölve

Or. en

Módosítás 35
Jens Rohde, Sharon Bowles

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

A referenciamutató-kezelőre a következő 
irányítási követelmények alkalmazandók:

E rendelet követelményei a következő 
kiemelt referenciamutató-kategóriák 
kezelőire vonatkoznak:

a) a kritikus referenciamutatók kezelői;
b) az ESMA által az ACER-rel folytatott 
szoros konzultációt követően 
meghatározott és frissített, széles körben 
használt árupiaci referenciamutatók 
kezelői;
c) a jelentős referenciamutatók kezelői;
d) az ESMA által meghatározott és 
frissített kizárólagosan engedélyezett 
referenciamutatók kezelői;
e) bankközi kamatlábak, overnight index 
swap, overnight indexkamatlábak vagy 
más referenciamutatók, amelyeket az 
illetékes hatóság a szóban forgó 
referenciamutatók helyettesítőjének vagy 
azokhoz hasonlónak minősít, és amelyeket 
széles körben használnak;
f) olyan referenciamutatók kezelői, 
amelyek előállításában viszonylag kevés 
adatközlő személy működik közre, és 
amelyek az illetékes hatóság megítélése 
szerinti ki vannak téve a manipuláció 
kockázatának;
g) az illetékes hatóság által vizsgált 
referenciamutatók, amelyekről indokolt 
döntésével megállapította, hogy 
kitettségük miatt felügyeletet igényelnek;
h) azon nagy számú referenciamutató, 
amelyek az illetékes hatóság vagy az 
ESMA megítélése szerint összességükben 
jelentős együttes piaci hatást fejtenek ki;
i) az adott eszköz vagy eszközosztály vagy 
eszközcsoport teljesítményének standard 
mérésére használt, nem független külső 
referenciamutató-kezelő által előállított 
referenciamutatók kezelői, amennyiben az 
illetékes hatóság szerint nagymértékű 
összeférhetetlenség áll fenn.
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Az ESMA iránymutatással látja el az 
illetékes hatóságokat a b)–i) pont alatti 
kritériumok alkalmazásával kapcsolatban, 
és szabályozástechnikai standardokat 
határoz meg azokra a körülményekre, 
amelyek fennállása esetén az a)–i) pont 
alatti követelmények fokozatossá tehetők, 
azok alól felmentés adható vagy e rendelet 
bármely rendelkezésének alkalmazása 
mellőzhető arányossági okból, a 
felügyeleti követelmények 
párhuzamossága miatt vagy meglévő 
irányítási kontrollrendszerek okán. Ennek 
része a mentesített intézménytípusok 
listája is, amely lista feltünteti a megfelelő 
irányítási kontrollrendszereket.
Az iránymutatások és 
szabályozástechnikai standardok 
megállapítása során az ESMA figyelembe 
veszi a következőket:
i. a Központi Bankok Európai 
Rendszerének (KBER) tagjai, harmadik 
országok központi bankjai, a tagállamok 
nemzeti statisztikai hatóságai és harmadik 
országok nemzeti statisztikai hatóságai 
számára rendesen nyújtott mentességek;
ii. hogy teljes mértékben vagy részben 
mentességet kell-e adni a szabályozott 
piacoknak vagy – az ACER-rel folytatott 
szoros konzultációt követően – a REMIT 
alapján szabályozott szervezeteknek;
iii. hogy a III. mellékletben meghatározott 
rendelkezéseknek kell-e e rendelet 
egyetlen olyan részének lenniük, amelyet 
az árjelentő ügynökségekre alkalmaznak;
iv. hogy hol lenne szükség az alkalmazás 
arányosságára, beleértve a rendelet 
alkalmazásának fokozatos bevezetését;
v) hogy milyen kölcsönhatásban van a 
szabályozási keret harmadik országokkal 
és a nemzetközi kereskedelemmel.

Or. en



PE526.062v01-00 22/62 AM\1013230HU.doc

HU

Módosítás 36
Jens Rohde, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Kiszervezés esetén a referenciamutató-
kezelő gondoskodik arról, hogy 
teljesüljenek az I. melléklet B. szakaszában 
meghatározott, kiszervezéssel kapcsolatos 
követelmények.

(2) Kiszervezés esetén a referenciamutató-
kezelő gondoskodik arról, hogy 
teljesüljenek az I. melléklet B. szakaszában 
vagy adott esetben a III. mellékletben 
meghatározott, kiszervezéssel kapcsolatos 
követelmények.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az áruk egyedülálló jellemzőire, azokat a III. mellékletben kell szabályozni.

Módosítás 37
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a referenciamutató-kezelő a bemeneti 
adatokat adatszolgáltatók megbízható és 
reprezentatív paneljétől vagy mintájától 
szerzi be, biztosítva ezáltal, hogy az 
adatokból képzett referenciamutató 
megbízható és reprezentatív a 
referenciamutató által mérni hivatott piaci 
és gazdasági tények tekintetében 
(„Reprezentatív adatszolgáltatók”);

b) a referenciamutató-kezelő a bemeneti 
adatokat adatszolgáltatók megbízható és 
reprezentatív paneljétől vagy mintájától 
szerzi be, biztosítva ezáltal, hogy az 
adatokból képzett referenciamutató 
megbízható és reprezentatív a 
referenciamutató által mérni hivatott piaci 
és gazdasági tények tekintetében 
(„Reprezentatív adatszolgáltatók”). Az 
ügyleteken alapuló referenciamutatók 
esetében a referenciamutató-kezelő 
összevont formában szerzi meg az 
adatokat a kereskedési adattáraktól és 
szabályozó hatóságoktól, a pénzügyi 
eszközök piacairól szóló irányelvnek 
(MiFID), a nagykereskedelmi 
energiapiacok integritásáról és 
átláthatóságáról szóló rendeletnek 
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(REMIT) és a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekről, központi szerződő felekről és 
kereskedési adattárakról szóló rendeletnek 
(EMIR) megfelelően.

Or. en

Módosítás 38
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a referenciamutató-kezelő a bemeneti 
adatokat adatszolgáltatók megbízható és 
reprezentatív paneljétől vagy mintájától 
szerzi be, biztosítva ezáltal, hogy az 
adatokból képzett referenciamutató 
megbízható és reprezentatív a 
referenciamutató által mérni hivatott piaci 
és gazdasági tények tekintetében 
(„Reprezentatív adatszolgáltatók”);

b) a referenciamutató-kezelő a bemeneti 
adatokat adatszolgáltatók megbízható és 
reprezentatív paneljétől vagy mintájától 
szerzi be, biztosítva ezáltal, hogy az 
adatokból képzett referenciamutató 
megbízható és reprezentatív a 
referenciamutató által mérni hivatott piaci 
és gazdasági tények tekintetében 
(„Reprezentatív adatszolgáltatók”). Az 
ügyleteken alapuló referenciamutatók 
esetében a referenciamutató-kezelőnek 
összevont és anonim formában kell 
megkapnia a bemeneti adatokat a 
kereskedési adattáraktól és a szabályozó 
hatóságoktól a 2004/39/EK irányelvnek, 
az 1227/2011/EU rendeletnek és a 
648/2012/EU rendeletnek megfelelően;

Or. de

Módosítás 39
Jens Rohde, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A referenciamutató-kezelő eleget tesz 
az I. melléklet C. szakaszában 

(2) A referenciamutató-kezelő eleget tesz 
az I. melléklet C. szakaszában vagy adott 
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meghatározott, a bemeneti adatokra és a 
módszertanra vonatkozó 
követelményeknek.

esetben a III. mellékletben meghatározott, 
a bemeneti adatokra és a módszertanra 
vonatkozó követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az áruk egyedülálló jellemzőire, azokat a III. mellékletben kell szabályozni.

Módosítás 40
Jens Rohde, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A referenciamutató-kezelő 
gondoskodik arról, hogy a (2) bekezdés 
alkalmazásában a bemeneti adatok 
integritását és megbízhatóságát megfelelő 
rendszerek és hatékony 
kontrollintézkedések biztosítsák.

(1) A referenciamutató-kezelő az 5. cikk 
alapján gondoskodik arról, hogy a (2) 
bekezdés alkalmazásában a bemeneti 
adatok integritását és megbízhatóságát e 
célból kialakított, megfelelő rendszerek és 
hatékony kontrollintézkedések biztosítsák.

Or. en

Módosítás 41
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A referenciamutató-kezelő minden 
referenciamutatóra vonatkozóan 
magatartási kódexet fogad el, amely 
egyértelműen meghatározza a 
referenciamutató-kezelőnek és az 
adatszolgáltatóknak a referenciamutató 
előállításával összefüggő felelősségi körét 
és kötelezettségeit, és amely tartalmazza a 
szolgáltatandó bemeneti adatok egyértelmű 
leírását és legalább az I. melléklet D. 

(1) A referenciamutató-kezelő az 
adatszolgáltatókkal együttműködve
minden referenciamutatóra vonatkozóan 
magatartási kódexet fogad el, amely 
egyértelműen meghatározza a 
referenciamutató-kezelőnek és az 
adatszolgáltatóknak a referenciamutató 
előállításával összefüggő felelősségi körét 
és kötelezettségeit, és amely tartalmazza a 
szolgáltatandó bemeneti adatok egyértelmű 
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szakaszában meghatározott elemeket. leírását és legalább az I. melléklet D. 
szakaszában meghatározott elemeket.

Or. en

Módosítás 42
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A referenciamutató-kezelő minden 
referenciamutatóra vonatkozóan 
magatartási kódexet fogad el, amely 
egyértelműen meghatározza a 
referenciamutató-kezelőnek és az 
adatszolgáltatóknak a referenciamutató 
előállításával összefüggő felelősségi körét 
és kötelezettségeit, és amely tartalmazza a 
szolgáltatandó bemeneti adatok egyértelmű 
leírását és legalább az I. melléklet D. 
szakaszában meghatározott elemeket.

(1) A referenciamutató-kezelő az 
adatszolgáltatókkal együttműködésben
minden referenciamutatóra vonatkozóan 
magatartási kódexet fogadhat el, amely 
egyértelműen meghatározza a 
referenciamutató-kezelőnek és az 
adatszolgáltatóknak a referenciamutató 
előállításával összefüggő felelősségi körét 
és kötelezettségeit, és amely tartalmazza a 
szolgáltatandó bemeneti adatok egyértelmű 
leírását és legalább az I. melléklet D. 
szakaszában meghatározott elemeket.

Or. de

Módosítás 43
Jens Rohde, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A magatartási kódexet a 
referenciamutató-kezelő és az 
adatszolgáltatók is aláírják, és az a felekre 
nézve jogilag kötelező.

(2) A magatartási kódexet a 
referenciamutató-kezelő és az 
adatszolgáltatók is aláírják, és az –
amennyiben az adatszolgáltató jellegére és 
helyére tekintettel a gyakorlatban 
megvalósítható – a felekre nézve jogilag 
kötelező. Amennyiben nem szerezhető 
meg az aláírás, az adatszolgáltatás 
adatszolgáltató általi folytatása azt 
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követően, hogy a referenciamutató-kezelő 
közölte vele a magatartási kódexet, az 
érintett felek közötti jogilag kötelező erejű 
megállapodás bizonyítékát képezi.

Or. en

Indokolás

Fel kell ismerni, hogy nem minden adatszolgáló az Unión belül elhelyezkedő adatszolgáltató.

Módosítás 44
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A magatartási kódexet a 
referenciamutató-kezelő és az 
adatszolgáltatók is aláírják, és az a felekre 
nézve jogilag kötelező.

(2) A magatartási kódexet a 
referenciamutató-kezelő és az 
adatszolgáltatók is aláírják, és az a felekre 
nézve jogilag kötelező, amennyiben ebben 
a referenciamutató-kezelők és a piacot 
kielégítő mértékben képviselő számú 
adatszolgáltató megállapodtak.

Or. de

Módosítás 45
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha az adatszolgáltató jellege és 
földrajzi elhelyezkedése vagy tartózkodási 
helye miatt a referenciamutató-kezelő 
nem tudja biztosítani a magatartási kódex 
aláírását, azonban úgy ítéli meg, hogy a 
kérdéses adatok nélkülözhetetlenek egy 
meghatározott referenciamutató 
megalkotásához, az említett 
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referenciamutató-kezelő, miután 
megbizonyosodott arról, hogy az 
adatszolgáltató megismerte az 
adatszolgáltatást szabályozó magatartási 
kódexet, továbbra is fogadhat adatokat az 
adott referenciamutatóhoz. Ez esetben a 
referenciamutató-kezelőnek viseli a jogi 
felelősséget a mutató megalkotásához 
felhasznált adatok minőségéért.

Or. pt

Módosítás 46
Jens Rohde, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság figyelembe veszi a 
referenciamutatók és az adatszolgáltatók –
mindenekelőtt a bemeneti adatok és a 
módszertanok tekintetében – különböző 
jellemzőit, a bemeneti adatok 
manipulációjának kockázatát és a 
referenciamutatókkal kapcsolatos 
felügyeleti gyakorlat nemzetközi 
konvergenciáját.

A Bizottság figyelembe veszi a 
referenciamutatók és az adatszolgáltatók –
mindenekelőtt a bemeneti adatok és a 
módszertanok tekintetében – különböző 
jellemzőit, az adatszolgáltatók 
önkéntességét, a bemeneti adatok 
manipulációjának kockázatát és a 
referenciamutatókkal kapcsolatos 
felügyeleti gyakorlat nemzetközi 
konvergenciáját, valamint e rendelet 
arányosságát.

Az ESMA az ACER-rel folytatott szoros 
konzultációt követően iránymutatásokat 
ad a jogilag kötelező érvényű magatartási 
kódexek – különösen az EU-n belüli nem 
szabályozott szervezetek és árjelentő 
ügynökségek vonatkozásában történő –
alkalmazhatósága tekintetében.

Or. en

Módosítás 47
António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelt adatszolgáltatóra a 
következő irányítási és 
kontrollkövetelmények alkalmazandók:

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

(Nyelvi módosítás.)

Or. pt

Módosítás 48
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felügyelt adatszolgáltató biztosítja, 
hogy a bemeneti adatok szolgáltatására 
semmilyen fennálló vagy potenciális 
összeférhetetlenség nem hat, és 
amennyiben a mérlegelési jogkör 
gyakorlására van szükség, azt függetlenül 
és tisztességesen, a releváns információk 
alapján, a magatartási kódexszel 
összhangban gyakorolják 
(„Összeférhetetlenség”);

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. pt

Módosítás 49
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felügyelt adatszolgáltató biztosítja, 
hogy a bemeneti adatok szolgáltatására 
semmilyen fennálló vagy potenciális 
összeférhetetlenség nem hat, és 

a) a felügyelt adatszolgáltató biztosítja, 
hogy a bemeneti adatok szolgáltatására 
semmilyen fennálló vagy potenciális 
összeférhetetlenség nem hat, és 
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amennyiben a mérlegelési jogkör 
gyakorlására van szükség, azt függetlenül 
és tisztességesen, a releváns információk 
alapján, a magatartási kódexszel 
összhangban gyakorolják 
(„Összeférhetetlenség”);

amennyiben a mérlegelési jogkör 
gyakorlására van szükség, azt függetlenül 
és tisztességesen, a releváns információk 
alapján, adott esetben a magatartási 
kódexszel összhangban gyakorolják 
(„Összeférhetetlenség”);

Or. en

Módosítás 50
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felügyelt adatszolgáltató rendelkezik a 
bemeneti adatok integritását, pontosságát 
és megbízhatóságát biztosító 
kontrollrendszerrel, amely biztosítja, hogy 
a bemeneti adatokat e rendelet 
rendelkezéseivel és a magatartási 
kódexszel összhangban szolgáltassák 
(„Megfelelő kontrollrendszer”).

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. pt

Módosítás 51
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felügyelt adatszolgáltató rendelkezik a 
bemeneti adatok integritását, pontosságát 
és megbízhatóságát biztosító 
kontrollrendszerrel, amely biztosítja, hogy 
a bemeneti adatokat e rendelet 
rendelkezéseivel és a magatartási 
kódexszel összhangban szolgáltassák 
(„Megfelelő kontrollrendszer”).

b) a felügyelt adatszolgáltató rendelkezik a 
bemeneti adatok integritását, pontosságát 
és megbízhatóságát biztosító 
kontrollrendszerrel, amely biztosítja, hogy 
a bemeneti adatokat e rendelet 
rendelkezéseivel és adott esetben a 
magatartási kódexszel összhangban 
szolgáltassák („Megfelelő 
kontrollrendszer”).
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Or. en

Módosítás 52
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felügyelt adatszolgáltató eleget tesz 
az I. melléklet E. szakaszában 
meghatározott, a rendszerekre és a 
kontrollintézkedésekre vonatkozó 
követelményeknek.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. pt

Módosítás 53
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyelt adatszolgáltató teljes 
mértékben együttműködik a 
referenciamutató-kezelővel és az érintett 
illetékes hatósággal a referenciamutató 
előállításának ellenőrzése és felügyelete 
tekintetében, és rendelkezésre bocsátja az 
I. melléklet E. szakaszával összhangban 
vezetett információkat és nyilvántartásokat.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. pt

Módosítás 54
Werner Langen

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

(2) Az árupiaci referenciamutatók 
esetében a II. címben meghatározott 
követelmények mellett a III. mellékletben 
meghatározott különös követelményeket is 
alkalmazni kell.

törölve

Or. de

Módosítás 55
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az árupiaci referenciamutatók esetében 
a II. címben meghatározott követelmények 
mellett a III. mellékletben meghatározott 
különös követelményeket is alkalmazni 
kell.

(2) Az árupiaci referenciamutatók esetében 
csak a III. mellékletben meghatározott 
különös követelményeket kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az áruk egyedülálló jellemzőire, azokat a III. mellékletben kell szabályozni.

Módosítás 56
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az árupiaci referenciamutatók esetében 
a II. címben meghatározott követelmények 
mellett a II. mellékletben meghatározott 
különös követelményeket is alkalmazni 
kell.

(2) Az árupiaci referenciamutatók esetében 
a II. címben meghatározott követelmények 
mellett a III. mellékletben meghatározott 
különös követelményeket is alkalmazni 
kell.
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Or. pt

Módosítás 57
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a piaci, technológiai és nemzetközi 
fejlemények fényében a 39. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a II. és a III. 
melléklet következő elemeinek 
pontosításáról vagy kiigazításáról:

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a piaci, technológiai és nemzetközi 
fejlemények fényében a 39. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a II. melléklet 
következő elemeinek pontosításáról vagy 
kiigazításáról:

Or. de

Módosítás 58
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a piaci, technológiai és nemzetközi 
fejlemények fényében a 39. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a II. és a III. 
melléklet következő elemeinek 
pontosításáról vagy kiigazításáról:

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a piaci, technológiai és nemzetközi 
fejlemények fényében a 39. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a II. melléklet 
következő elemeinek pontosításáról vagy 
kiigazításáról:

Or. en

Indokolás

Tekintettel az áruk egyedülálló jellemzőire, azokat a III. mellékletben kell szabályozni.

Módosítás 59
Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a referenciamutató kialakítása során 
alkalmazott szempontok és eljárások (a 
III. melléklet 1.a) pontja);

törölve

Or. en

Módosítás 60
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a referenciamutató kialakítása során 
alkalmazott szempontok és eljárások (a 
III. melléklet 1.a) pontja);

törölve

Or. de

Módosítás 61
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a módszertan kötelező elemei és a 
módszertan leírása (a III. melléklet 1. és 
2. pontja);

törölve

Or. de

Módosítás 62
Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a módszertan kötelező elemei és a 
módszertan leírása (a III. melléklet 1. és 
2. pontja);

törölve

Or. en

Módosítás 63
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a referenciamutató-számítások 
minősége és integritása tekintetében a 
referenciamutató-kezelőkre vonatkozó 
követelmények, valamint a 
referenciamutató-közzétételekhez 
mellékelendő leírás tartalma (a III. 
melléklet 5. és 6. pontja).

törölve

Or. en

Módosítás 64
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a referenciamutató-számítások 
minősége és integritása tekintetében a 
referenciamutató-kezelőkre vonatkozó 
követelmények, valamint a 
referenciamutató-közzétételekhez 
mellékelendő leírás tartalma (a III. 
melléklet 5. és 6. pontja).

törölve
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Or. de

Módosítás 65
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben adott éven belül egy 
kritikus referenciamutató 
adatszolgáltatóinak legalább 20%-a 
beszüntette az adatszolgáltatást, vagy 
elegendő jelzés van arra vonatkozóan, 
hogy valószínűsíthetően beszünteti az
adatszolgáltatást, a kritikus 
referenciamutató érintett illetékes 
hatóságának rendelkeznie kell a szükséges 
hatáskörrel ahhoz, hogy:

(1) Amennyiben adott éven belül egy 
kritikus referenciamutató vagy az ESMA 
által meghatározott, széles körben 
használt árupiaci referenciamutató 
adatszolgáltatóinak legalább 20%-a 
beszüntette az adatszolgáltatást, vagy 
elegendő jelzés van arra vonatkozóan, 
hogy valószínűsíthetően beszünteti az 
adatszolgáltatást, a kritikus 
referenciamutató érintett illetékes 
hatóságának rendelkeznie kell a szükséges 
hatáskörrel ahhoz, hogy:

Or. pt

Módosítás 66
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdéssel összhangban 
kiválasztott felügyelt szervezetek számára 
előírja, hogy a módszertannal, magatartási 
kódexszel vagy más szabállyal 
összhangban bemeneti adatokat 
szolgáltassanak a referenciamutató-kezelő 
részére;

a) a (2) bekezdéssel összhangban 
kiválasztott felügyelt szervezetek és 
árupiaci és energiapiaci adatszolgáltatók 
számára előírja, hogy a módszertannal, 
magatartási kódexszel vagy más szabállyal 
összhangban bemeneti adatokat 
szolgáltassanak a referenciamutató-kezelő 
részére;

Or. pt
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Módosítás 67
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A referenciamutató-kezelő értesíti az 
érintett illetékes hatóságot, amennyiben 
megítélése szerint fennáll annak a 
kockázata, hogy az adatszolgáltatók száma 
vagy megoszlása nem megfelelővé vált, és 
minden esetben, ha az adatszolgáltatók 
20%-a beszüntette vagy valószínűleg 
beszünteti az adatszolgáltatást. Az említett 
értesítést kockázatelemzésnek kell kísérnie 
és az azonosított kockázatok mérséklését 
célzó intézkedéseknek kell követnie. 

Or. pt

Módosítás 68
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kritikus referenciamutatókra 
vonatkozóan a referenciamutató-kezelő 
illetékes hatósága az alábbi kritériumok 
alapján határozza meg azokat a felügyelt 
szervezeteket, amelyek számára az 
(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás 
kötelező:

(2) A kritikus referenciamutatókra vagy az 
ESMA által meghatározott, széles körben 
használt árupiaci referenciamutatókra 
vonatkozóan a referenciamutató-kezelő 
illetékes hatósága az alábbi kritériumok 
alapján határozza meg azokat a felügyelt 
szervezeteket vagy árupiaci és 
energiapiaci adatszolgáltatókat, amelyek 
számára az (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatás kötelező:

Or. pt

Módosítás 69
António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felügyelt szervezet tényleges és 
potenciális részesedésének mérete a 
referenciamutató által mérni hivatott 
piacon;

a) a felügyelt szervezet és az árupiaci és 
energiapiaci adatszolgáltató tényleges és 
potenciális részesedésének mérete a 
referenciamutató által mérni hivatott 
piacon;

Or. pt

Módosítás 70
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felügyelt szervezetnek az előírt 
minőségű bemeneti adatok szolgáltatása 
terén szerzett tapasztalata és erre való 
képessége.

b) a felügyelt szervezetnek és az árupiaci 
és energiapiaci adatszolgáltatónak az 
előírt minőségű bemeneti adatok 
szolgáltatása terén szerzett tapasztalata és 
erre való képessége.

Or. pt

Módosítás 71
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Információk közzététele vagy terjesztése a 

médiában
Ha az információk közzététele vagy 
terjesztése, illetve az ajánlások 
megfogalmazása vagy terjesztése újságírás 
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céljából történik, az információk ilyen 
közzétételét vagy terjesztését a 
véleménynyilvánítás szabadságára, illetve 
a média szabadságára és pluralizmusára 
vonatkozó szabályok, valamint az 
újságírói szakmára vonatkozó szabályok 
és kódexek figyelembevételével kell 
elbírálni, az alábbiak kivételével:
a) az érintett személyek, illetve a velük 
szoros kapcsolatban álló személyek 
közvetlenül vagy közvetve előnyre vagy 
haszonra tesznek szert az adott 
információk közzétételéből vagy 
terjesztéséből; vagy
b) az információ közzétételére vagy 
terjesztésére azzal a szándékkal kerül sor, 
hogy a piacot a pénzügyi eszközök 
kínálata, kereslete vagy ára tekintetében 
félrevezessék.

Or. en

Indokolás

A sajtó számára biztosított kivétel, a piaci átláthatóság biztosítása érdekében. A piaci 
visszaélésről szóló rendeletből másolt cikk.

Módosítás 72
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A referenciamutató-kezelő közvetlenül 
a referenciamutató közzétételét követően 
közzéteszi a referenciamutató értékének 
meghatározásához felhasznált bemeneti 
adatokat, kivéve, ha a közzététel súlyosan 
hátrányos következményekkel járna az 
adatszolgáltatókra nézve, vagy hátrányosan 
érintené a referenciamutató 
megbízhatóságát vagy integritását. Ilyen 
esetekben a közzététel késleltethető ezen 
következmények jelentős mértékű 

(1) A referenciamutató-kezelő közvetlenül 
a referenciamutató közzétételét követően 
közzéteszi az index előállításához használt 
módszertant, valamint a nem objektív 
referenciamutatók esetében ezen 
túlmenően a felhasznált bemeneti adatokat, 
kivéve, ha i. a közzététel súlyosan 
hátrányos következményekkel járna az 
adatszolgáltatókra nézve, vagy ii. 
hátrányosan érintené a referenciamutató 
megbízhatóságát vagy integritását vagy iii. 



AM\1013230HU.doc 39/62 PE526.062v01-00

HU

mérsékléséhez szükséges ideig. A bemeneti
adatok részét képező személyes adatok nem 
tehetők közzé.

a bemeneti adatok a 3. cikk (1) 
bekezdésének 11. pontja szerinti 
szabályozott adatoknak felelnek meg. A 
referenciamutató-kezelő nem tehet közzé 
olyan adatokat, amelyek esetében nem 
biztosítható az adatok integritása vagy 
bizalmas kezelése.

Or. de

Módosítás 73
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A referenciamutató-kezelő közvetlenül
a referenciamutató közzétételét követően
közzéteszi a referenciamutató értékének 
meghatározásához felhasznált bemeneti 
adatokat, kivéve, ha a közzététel súlyosan 
hátrányos következményekkel járna az 
adatszolgáltatókra nézve, vagy hátrányosan 
érintené a referenciamutató 
megbízhatóságát vagy integritását. Ilyen 
esetekben a közzététel késleltethető ezen 
következmények jelentős mértékű 
mérsékléséhez szükséges ideig. A 
bemeneti adatok részét képező személyes 
adatok nem tehetők közzé.

(1) A referenciamutató-kezelő a 
referenciamutató ágazati jelentőségével 
arányosan megfelelő időközönként 
közzéteszi a referenciamutató értékének 
meghatározásához felhasznált bemeneti 
adatokat vagy módszertant, kivéve, ha a 
közzététel súlyosan hátrányos 
következményekkel járhat az 
adatszolgáltatókra nézve, vagy hátrányosan 
érintheti a referenciamutató 
megbízhatóságát vagy integritását. A 
bemeneti adatok részét képező személyes 
adatok hozzájárulás nélkül nem tehetők 
közzé.

Or. en

Indokolás

A referenciamutató közzétételére vonatkozó követelményben figyelembe kell venni az ágazati 
különbségeket.

Módosítás 74
António Fernando Correia de Campos

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

(1) A referenciamutató-kezelő közvetlenül 
a referenciamutató közzétételét követően 
közzéteszi a referenciamutató értékének 
meghatározásához felhasznált bemeneti 
adatokat, kivéve, ha a közzététel súlyosan 
hátrányos következményekkel járna az 
adatszolgáltatókra nézve, vagy hátrányosan 
érintené a referenciamutató 
megbízhatóságát vagy integritását. Ilyen 
esetekben a közzététel késleltethető ezen 
következmények jelentős mértékű 
mérsékléséhez szükséges ideig. A bemeneti 
adatok részét képező személyes adatok 
nem tehetők közzé.

(1) A referenciamutató-kezelő közvetlenül 
a referenciamutató közzétételét követően 
közzéteszi a referenciamutató értékének 
meghatározásához felhasznált bemeneti 
adatokat, kivéve, ha a közzététel súlyosan 
hátrányos következményekkel járna az 
adatszolgáltatókra nézve, vagy hátrányosan 
érintené a referenciamutató 
megbízhatóságát vagy integritását. Ilyen 
esetekben a közzététel késleltethető ezen 
következmények jelentős mértékű 
mérsékléséhez szükséges ideig. A bemeneti 
adatok közzététele anonim.

Or. pt

Módosítás 75
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A referenciamutató-kezelő 
közvetlenül a referenciamutató 
közzétételét követően közli az illetékes 
hatósággal a referenciamutató értékének 
meghatározásához felhasznált módszer 
indoklását, valamint azokat a bemeneti 
adatokat, amelyek közzétételére az (1) 
bekezdésben kifejtett okok miatt nem 
került sor.

Or. pt

Módosítás 76
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Alkalmassági vizsgálat
(1) Amennyiben a felügyelt szervezet 
fogyasztóval szándékozik pénzügyi 
ügyletet kötni, a felügyelt szervezetnek 
előbb be kell szereznie a szükséges 
információkat a fogyasztónak a 
referenciamutatóval kapcsolatos 
ismereteiről és tapasztalatairól, pénzügyi 
helyzetéről, a pénzügyi ügylettel 
kapcsolatos céljairól és a 15. cikk alapján 
közzétett referenciamutató-nyilatkozatról, 
és meg kell vizsgálnia, hogy az adott 
referenciamutatónak a pénzügyi 
ügyletben referenciaértékként történő 
használata megfelel-e a szóban forgó 
fogyasztónak.
(2) Amennyiben a felügyelt szervezet az 
(1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján úgy 
véli, hogy a referenciamutató nem felel 
meg a fogyasztónak, indoklással 
alátámasztva írásban figyelmezteti erre a 
fogyasztót.

Or. de

Módosítás 77
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a felügyelt szervezet 
fogyasztóval szándékozik pénzügyi 
ügyletet kötni, a felügyelt szervezetnek 
előbb be kell szereznie a szükséges 
információkat a fogyasztónak a 
referenciamutatóval kapcsolatos 
ismereteiről és tapasztalatairól, pénzügyi 
helyzetéről, a pénzügyi ügylettel 
kapcsolatos céljairól és a 15. cikk alapján 

(1) Amennyiben a felügyelt szervezet 
fogyasztóval szándékozik pénzügyi 
ügyletet kötni, a felügyelt szervezetnek – a 
2004/39/EK irányelv 19. cikke (4) és (5) 
bekezdésének megfelelően – előbb be kell 
szereznie a szükséges információkat a 
fogyasztónak a referenciamutatóval 
kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól, 
pénzügyi helyzetéről, a pénzügyi ügylettel 
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közzétett referenciamutató-nyilatkozatról, 
és meg kell vizsgálnia, hogy az adott
referenciamutatónak a pénzügyi ügyletben 
referenciaértékként történő használata 
megfelel-e a szóban forgó fogyasztónak.

kapcsolatos céljairól és a 15. cikk alapján 
közzétett referenciamutató-nyilatkozatról, 
és meg kell vizsgálnia, hogy az adott 
referenciamutatónak a pénzügyi ügyletben 
referenciaértékként történő használata 
megfelel-e a szóban forgó fogyasztónak.

Or. pt

Módosítás 78
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felügyelt szervezet akkor használhat 
pénzügyi eszköz vagy pénzügyi ügylet 
referenciaértékeként vagy befektetési alap 
teljesítményének mérésére az Unióban 
referenciamutatót, ha azt a 23. cikk szerint 
engedélyezett vagy olyan harmadik 
országban elhelyezkedő referenciamutató-
kezelő állítja elő, amelyet a 21. cikk 
szerint nyilvántartásba vettek.

Felügyelt szervezet felhasználhat pénzügyi 
eszköz vagy pénzügyi ügylet 
referenciaértékeként vagy befektetési alap 
teljesítményének mérésére az Unióban 
referenciamutatót, amely esetben a nem 
objektív referenciamutatókat a 22. cikk 
szerinti engedélyezési kötelezettség 
hatálya alá tartozó referenciamutató-
kezelőnek kell előállítania. A felügyelt 
szervezet harmadik országban 
elhelyezkedő, nyilvántartásba vett 
referenciamutató-kezelők objektív 
referenciamutatóit is használhatja, ha a 
referenciamutató-kezelő illetékes hatósága 
felé nyilatkozik arról, hogy a 
referenciamutatók megfelelnek a 
pénzügyi referenciamutatókról szóló, 
2013. július 17-i IOSCO-elveknek.

Or. de

Módosítás 79
Jens Rohde, Sharon Bowles

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

(1) Az Unióban található felügyelt 
szervezetek abban az esetben 
használhatnak fel harmadik országban 
székhellyel rendelkező referenciamutató-
kezelő által előállított referenciamutatót, ha 
teljesülnek a következő feltételek:

(1) Az Unióban található felügyelt 
szervezetek felhasználhatnak harmadik 
országban székhellyel rendelkező 
referenciamutató-kezelő által előállított 
referenciamutatót, kivéve akkor, ha ezek a 
referenciamutatók analógiával az 5. cikk 
(1) bekezdésében említett kiemelt 
referenciamutatók körébe tartoznának. 
Azokat a referenciamutatókat, amelyek
analógiával az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett kiemelt referenciamutatók körébe 
tartoznának, fel lehet használni, feltéve 
hogy a referenciamutató harmadik 
országbeli előállítójának vagy kezelőjének 
jogszabályi kerete, felügyeleti gyakorlata 
vagy szabályai megfelelnek az IOSCO 
pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó 
elveinek vagy a referenciamutatókra 
vonatkozó más, későbbiekben elfogadott 
nemzetközi standardoknak.
A felügyelt szervezet értesíti az illetékes 
hatóságot és az ESMA-t az általa használt 
aktuális vagy tervezett 
referenciamutatóiról, és arról, hogy mire 
alapozva bizonyítja a referencia-
mutatókra vonatkozó IOSCO vagy más 
nemzetközi standardoknak való 
megfelelést.
A harmadik országbeli referenciamutatók 
kezelői az IOSCO-elveknek való 
megfelelés bizonyítékát benyújthatják 
közvetlenül az ESMA-nak, amelyre ezt 
követően a felügyelt szervezetek 
hivatkozhatnak.
Az ESMA nyilvántartást vezet azokról a 
harmadik országokról és 
referenciamutató-előállítókról, amelyeket 
további bizonyíték nélkül megbízhatónak 
tart a nemzetközi standardoknak való 
megfelelést illetően. Az ESMA saját 
információinak felhasználásával és a 
felügyelt jogalanyok által benyújtott vagy 
harmadik országbeli referenciamutató-
kezelőktől, illetékes nemzeti hatóságoktól 
vagy az ACER-től beérkező 
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bizonyítékokra tekintettel frissíti ezt a 
listát. A tagállami illetékes hatóságok 
közötti, a határokon átnyúlóan kiterjedten 
használt harmadik országbeli 
referenciamutatók felügyelt szervezet 
általi használatával kapcsolatos viták 
esetén az ESMA kötelező érvényű 
közvetítést folytathat.
Az ESMA a rendelet hatálybalépése előtt 
hat hónappal jelentést készít az IOSCO-
elvek végrehajtásáról.
Az e bekezdés szerinti eljárást a 
nemzetközi szabályozási konvergencia 
fényében öt év elteltével felül kell 
vizsgálni, különösen azzal kapcsolatban, 
hogy meg kell-e hosszabbítani 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 80
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottság a (2) bekezdéssel 
összhangban egyenértékűségi határozatot 
fogadott el, amelyben elismeri, hogy a 
harmadik ország jogi keretrendszere és 
felügyeleti gyakorlata egyenértékű e 
rendelet követelményeivel;

törölve

Or. en

Módosítás 81
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c pont



AM\1013230HU.doc 45/62 PE526.062v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a referenciamutató-kezelő értesítette az 
ESMA-t jóváhagyásáról, amely alapján 
meglévő vagy jövőbeli referenciamutatóját 
az Unióban található felügyelt szervezetek 
felhasználhatják, feltüntetve az Unióban 
használható referenciamutatók jegyzékét 
és a felügyeletéért a harmadik országban 
felelős illetékes hatóságot;

törölve

Or. en

Módosítás 82
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a referenciamutató-kezelőt a 21. cikk 
szerint megfelelően nyilvántartásba 
vették; valamint

törölve

Or. en

Módosítás 83
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hatályban vannak az e cikk (3) 
bekezdésében említett együttműködési 
szabályok.

törölve

Or. en
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Módosítás 84
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott harmadik országban 
engedélyezett vagy nyilvántartásba vett 
referenciamutató-kezelők olyan, jogilag 
kötelező érvényű követelményeket 
teljesítsenek, amelyek egyenértékűek az e 
rendeletből eredő követelményekkel, 
figyelembe véve különösen a harmadik 
ország jogi keretrendszere és felügyeleti 
gyakorlata által az Értékpapír-felügyeletek 
Nemzetközi Szervezete (IOSCO) pénzügyi 
referenciamutatókra vonatkozó, 
2013. július 17-én közzétett elvei 
tekintetében biztosított megfelelést; 
valamint

a) az adott harmadik országban 
engedélyezett vagy nyilvántartásba vett 
referenciamutató-kezelők olyan, jogilag 
kötelező érvényű követelményeket 
teljesítsenek, amelyek egyenértékűek az e 
rendeletből eredő követelményekkel, 
figyelembe véve különösen a harmadik 
ország jogi keretrendszere és felügyeleti 
gyakorlata által az Értékpapír-felügyeletek 
Nemzetközi Szervezete (IOSCO) pénzügyi 
referenciamutatókra vonatkozó, 
2013. július 17-én közzétett elvei 
tekintetében biztosított megfelelést, vagy –
amennyiben olajpiaci vagy árupiaci 
referenciamutatókról van szó –
figyelembe véve különösen azt, hogy a 
harmadik ország jogi keretrendszere és 
felügyeleti gyakorlata megfelel-e az 
IOSCO olajipari árjelentő ügynökségekre
vonatkozó, 2012. október 5-i elveinek; 
valamint

Or. pt

Módosítás 85
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott harmadik országban 
engedélyezett vagy nyilvántartásba vett 
referenciamutató-kezelők olyan, jogilag 
kötelező érvényű követelményeket 
teljesítsenek, amelyek egyenértékűek az e 
rendeletből eredő követelményekkel, 
figyelembe véve különösen a harmadik 

a) az adott harmadik országban 
engedélyezett vagy nyilvántartásba vett 
referenciamutató-kezelők olyan, jogilag 
kötelező érvényű követelményeket 
teljesítsenek, amelyek egyenértékűek az e 
rendeletből eredő követelményekkel, 
figyelembe véve különösen a harmadik 
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ország jogi keretrendszere és felügyeleti 
gyakorlata által az Értékpapír-felügyeletek 
Nemzetközi Szervezete (IOSCO) pénzügyi 
referenciamutatókra vonatkozó, 
2013. július 17-én közzétett elvei 
tekintetében biztosított megfelelést; 
valamint

ország jogi keretrendszere és felügyeleti 
gyakorlata által az Értékpapír-felügyeletek 
Nemzetközi Szervezete (IOSCO) pénzügyi 
referenciamutatókra vonatkozó, 
2013. július 17-én közzétett elvei, valamint 
az olajárjelentő ügynökségekre vonatkozó, 
2012. október 5-én közzétett és 2014 
áprilisában felülvizsgálatra kerülő 
IOSCO-elvek tekintetében biztosított 
megfelelést; valamint

Or. en

Módosítás 86
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A referenciamutató-kezelő engedélyt 
kér referenciamutatók előállítására, ha 
olyan indexeket állít elő, amelyeket 
pénzügyi eszközök vagy pénzügyi ügyletek 
referenciaértékeként vagy befektetési alap 
teljesítményének mérésére használnak 
vagy szándékoznak használni.

(1) A referenciamutató-kezelő engedélyt 
kér referenciamutatók előállítására, ha 
olyan nem objektív referenciamutatókat 
vagy a 2013. július 17-i IOSCO-elveknek 
nem megfelelő objektív 
referenciamutatókat állít elő, amelyeket 
pénzügyi eszközök vagy pénzügyi ügyletek 
referenciaértékeként használnak vagy 
befektetési alap teljesítményének mérésére 
használnak vagy szándékoznak használni.

Or. de

Módosítás 87
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A referenciamutató-kezelő engedély 
iránti kérelmét az elhelyezkedése szerinti 
tagállam illetékes hatóságához nyújtja be.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően az engedélyezési kötelezettség 
hatálya alá tartozó referenciamutató-
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kezelő engedély iránti kérelmét az 
elhelyezkedése szerinti tagállam illetékes 
hatóságához nyújtja be.

Or. de

Módosítás 88
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A referenciamutató-kezelő engedély 
iránti kérelmét az elhelyezkedése szerinti 
tagállam illetékes hatóságához nyújtja be.

(1) A referenciamutató-kezelő engedély 
iránti kérelmét az elhelyezkedése szerinti 
tagállam illetékes hatóságához nyújtja be. 
A 3. cikk 20. pontjában említett árupiaci 
referenciamutató kezelője engedély iránti 
kérelmet nyújt be az ESMA-nak. Az 
energiaárakkal kapcsolatos 
referenciamutatók esetében az ACER 
együttműködik és információkat cserél az 
ESMA-val.

Or. en

Módosítás 89
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk
Jogi kötőerővel bíró közvetítői szerep

(1) Az ESMA közvetítési mechanizmust 
hoz létre az illetékes hatóságok között e 
rendelet kapcsán felmerülő viták esetén a 
közös álláspont kialakításának segítése 
érdekében.
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(2) Ez (1) bekezdés sérelme nélkül, ennek 
a rendeletnek valamennyi vonatkozó 
cikkére az európai felügyeleti hatóság 
(ESMA) létrehozásáról szóló 
1095/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 19. cikkét kell 
alkalmazni, amely az illetékes hatóságok 
közötti határokon átívelő viták 
rendezéséről, illetve a kötelező érvényű 
közvetítés kialakításáról szól.

Or. en

Módosítás 90
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet szerinti kötelezettségeik 
teljesítése érdekében az illetékes hatóságok 
– a nemzeti joggal összhangban – legalább 
a következő felügyeleti és vizsgálati 
hatáskörökkel rendelkeznek:

(1) E rendelet szerinti kötelezettségeik 
teljesítése érdekében az illetékes hatóságok 
– a 3. cikk 20. pontja szerinti árupiaci 
referenciamutatók esetében pedig az 
ESMA – a nemzeti és az uniós joggal 
összhangban legalább a következő 
felügyeleti és vizsgálati hatáskörökkel 
rendelkeznek:

Or. en

Módosítás 91
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett hatáskörök gyakorlásához az 
illetékes hatóság megfelelő és hatékony 
biztosítékokkal rendelkezik a védelemhez 
való jog és az alapvető jogok tekintetében.

Az említett hatáskörök gyakorlásához az 
illetékes hatóság megfelelő és hatékony 
biztosítékokkal rendelkezik a védelemhez 
való jog, a titoktartás és az alapvető jogok 



PE526.062v01-00 50/62 AM\1013230HU.doc

HU

tekintetében.

Or. en

Módosítás 92
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Megfelelő intézkedésekkel a 
tagállamok biztosítják az illetékes 
hatóságok valamennyi olyan felügyeleti és 
vizsgálati hatáskörét, amely feladataik 
ellátásához szükséges.

(3) Megfelelő intézkedésekkel a 
tagállamok biztosítják az illetékes 
hatóságok vagy a 3. cikk 20. pontja 
szerinti árupiaci referenciamutatók 
esetében az ESMA valamennyi olyan 
felügyeleti és vizsgálati hatáskörét, amely 
feladataik ellátásához szükséges.

Or. en

Módosítás 93
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk 20. pontja szerinti árupiaci 
referenciamutatók esetében ezt a cikket 
értelemszerűen az ESMA-ra kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 94
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 13. cikk (1) bekezdésében említett, 
valamely referenciamutatót kritikus 
referenciamutatónak minősítő határozat 
hatálybalépésétől számított 30 
munkanapon belül az illetékes hatóság
létrehozza az illetékes hatóságok 
kollégiumát.

(1) A 13. cikk (1) bekezdésében említett, 
valamely referenciamutatót kritikus 
referenciamutatónak minősítő határozat 
hatálybalépésétől számított 30 
munkanapon belül az ESMA létrehozza az 
illetékes hatóságok kollégiumát.

Or. en

Módosítás 95
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség (ACER) az 
1227/2011/EU rendelet végrehajtásában 
és megfigyelésében játszott szerepének 
megfelelően, e rendelet alkalmazásában 
együttműködik az ESMA-val, és 
haladéktalanul rendelkezésére bocsátja a 
feladatai ellátásához szükséges 
valamennyi információt.

Or. pt

Módosítás 96
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság [ezen rendelet 
hatálybalépésének időpontja]-tól/-től 

(2) A Bizottság [ezen rendelet 
hatálybalépésének időpontja]-tól/-től öt 
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határozatlan időre szóló felhatalmazást 
kap a 3. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk 
(3) bekezdésében, a 7. cikk (3) 
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 11. cikk (4) bekezdésében, a 12. cikk (3) 
bekezdésében, a 16. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a 23. cikk (7) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

évre szóló felhatalmazást kap a 3. cikk 
(2) bekezdésében, az 5. cikk 
(3) bekezdésében, a 7. cikk (3) 
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 11. cikk (4) bekezdésében, a 12. cikk (3) 
bekezdésében, a 16. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a 23. cikk (7) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Or. ro

Módosítás 97
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 3. cikk (1) bekezdésének 20. pontja 
szerinti árupiaci referenciamutatók 
esetében az ESMA – az olajárjelentő 
ügynökségekre vonatkozó, 2012. október 
5-i IOSCO-elvek átdolgozása alapján, 
amelynek közzététele 2014 májusában, 
illetve júniusában várható, valamint e 
rendelet III. melléklete alapján, amely az 
ESMA számára tájékozódási alapként 
szolgál – e rendelet hatálybalépése után 
18 hónapon belül megvizsgálja, hogy az 
árupiaci referenciamutatókat e rendelet 
hatálya alá lehet-e vonni, és ha igen, 
milyen módon, illetve hogy szükséges és 
célszerű-e önálló szabályozást kialakítani. 
A felülvizsgálat eredményét az ESMA a 
Parlament és a Bizottság elé terjeszti.

Or. de
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Módosítás 98
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A harmadik országban székhellyel 
rendelkező referenciamutató-kezelő által 
előállított referenciamutatókra a 20. cikk 
(1) bekezdésének a)–e) pontjában foglalt 
feltételek csak az e rendelet 
hatálybalépésétől számított 36 hónapos 
átmeneti időszak elteltével válnak 
alkalmazandóvá, amennyiben ezek a 
referenciamutatók e rendelet 
hatálybalépésekor megfelelnek a pénzügyi 
referenciamutatókra vonatkozó, 2013. 
július 17-i IOSCO-elveknek.

Or. de

Módosítás 99
Jens Rohde, Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Valamely referenciamutató használatát 
a referenciamutató-kezelő elhelyezkedése 
szerinti tagállam illetékes hatósága 
mindaddig megengedi, amíg azon pénzügyi 
eszközök és pénzügyi ügyletek értéke, 
amelyekhez a referenciamutató 
referenciaértékként szolgál nem haladja 
meg azon pénzügyi eszközök és pénzügyi 
ügyletek értékének 5%-át, amelyekhez e 
rendelet hatálybalépésekor a 
referenciamutató referenciaértékként 
szolgált. E rendelet hatálybalépését 
követően ilyen meglévő referenciamutató 
egyetlen pénzügyi eszköz vagy pénzügyi 

(4) Valamely referenciamutató használatát 
a referenciamutató-kezelő elhelyezkedése 
szerinti tagállam illetékes hatósága 
mindaddig megengedi, amíg meg nem 
szűnnek azon pénzügyi eszközök és 
pénzügyi ügyletek, amelyekhez e rendelet 
hatálybalépésekor a referenciamutató 
referenciaértékként szolgált. E rendelet 
hatálybalépését követően ilyen meglévő
referenciamutató egyetlen új pénzügyi 
eszköz vagy pénzügyi ügylet 
referenciaértékeként sem szolgálhat.
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ügylet referenciaértékeként sem szolgálhat.

Az ESMA szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, a c) pont 
esetében az ACER-rel folytatott szoros 
konzultációt követően, hogy meghatározza
a következőket:
a) a referenciamutató-kezelő által az 
engedély iránti kérelemben annak ésszerű 
igazolása érdekében megadandó adatok, 
hogy meghiúsulás, vis maior vagy 
szerződésszegés fordulhat elő;
b) azon körülmények, amelyek között úgy 
kell tekinteni, hogy e rendelet szerint 
meghiúsulás, vis maior vagy a pénzügyi 
szerződés tekintetében szerződésszegés 
történt;
c) kalibrált és arányos átmeneti eljárások 
a kritikus és ágazati – különösen 
kamatlábakra és árukra vonatkozó –
referenciamutatók tekintetében.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 
megállapított eljárással összhangban, [a 
2. salátairányelvben meghatározott] 
három hónapos meghosszabbításra 
figyelemmel történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 100
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2014 júniusáig értékeli, hogy 
ez a rendelet az árupiaci 
referenciamutatókat illetően összhangban 
van-e az olajárjelentő ügynökségekre 
vonatkozó IOSCO-elvekről szóló végső 
jelentéssel, amelyet 2014 áprilisában 
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fognak közzétenni, és amennyiben 
helyénvalónak tartja, ismerteti a 
nemzetközi megállapodások hatály alá 
vonására vonatkozó ajánlásait és 
javaslatait az Európai Parlamenttel .

Or. en

Módosítás 101
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A szakasz – I rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A referenciamutató előállítását a 
referenciamutató-kezelő üzleti 
tevékenységének minden olyan részétől 
operacionálisan és funkcionálisan el kell 
választani, amely tényleges vagy 
lehetséges összeférhetetlenséget okozhat. 
Amennyiben az ilyen 
összeférhetetlenségek nem kezelhetők, a 
referenciamutató-kezelő megszüntet az 
összeférhetetlenséget okozó minden 
tevékenységet vagy viszonyt, vagy 
megszünteti a referenciamutató 
előállítását.

1. Az a jogi vagy természetes személy, 
amely valamely referenciamutató 
előállítása felett az ellenőrzést gyakorolja, 
nem léphet fel egyúttal operatív vagy 
funkcionális szinten a szóban forgó 
referenciamutató felhasználójaként.

Or. de

Módosítás 102
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A szakasz – I rész – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a beszámolási útvonalakban részt vevő 
és az egyéb front-office munkatársak 
fizikailag el vannak különítve;

törölve

Or. de
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Módosítás 103
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A szakasz – II rész – 10 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a referenciamutató-kezelő 
adatszolgáltatók vagy felhasználók 
tulajdonában vagy irányítása alatt áll, 
különálló tanács vagy bizottság, amelynek 
összetétele biztosítja függetlenségét és az 
összeférhetetlenség hiányát. Amennyiben a 
referenciamutató-kezelő adatszolgáltatók 
tulajdonában vagy irányítása alatt áll, a 
bizottság tagjai között nem lehetnek 
többségben az adatszolgáltatók. 
Amennyiben a referenciamutató-kezelő 
felhasználók tulajdonában vagy irányítása 
alatt áll, a bizottság tagjai között nem 
lehetnek többségben a felhasználók.

a) amennyiben a referenciamutató-kezelő 
nem ügyleti adatokat képező bemeneti 
adatokat szolgáltató adatszolgáltatók vagy 
felhasználók tulajdonában vagy irányítása 
alatt áll, különálló tanács vagy bizottság, 
amelynek összetétele biztosítja 
függetlenségét és az összeférhetetlenség 
hiányát.

Or. de

Módosítás 104
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A szakasz – II rész – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a referenciamutató-kezelő 
nem áll adatszolgáltatói vagy felhasználói
tulajdonában vagy irányítása alatt, belső 
tanács vagy bizottság. A belső tanács vagy 
bizottság tagjai nem vehetnek részt általuk 
felügyelt referenciamutató előállításában;

b) amennyiben a referenciamutató-kezelő 
nem áll nem ügyleti adatokat képező 
bemeneti adatokat szolgáltató
adatszolgáltatói tulajdonában vagy 
irányítása alatt, belső tanács vagy 
bizottság. A belső tanács vagy bizottság 
tagjai között nem lehetnek többségben 
olyan személyek, akik részt vesznek az
általuk felügyelt referenciamutató 
előállításában;

Or. de
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Módosítás 105
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A szakasz – II rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben a referenciamutató-kezelő 
képes igazolni, hogy tekintettel a 
referenciamutató előállításának jellegére, 
léptékére és összetettségére, valamint a 
referenciamutató kockázatára és hatására, 
az a) és b) pontban foglalt követelmények 
aránytalanok, a felügyeleti funkciót 
felügyelő tisztviselőként természetes 
személy is elláthatja. A felügyelő 
tisztviselő nem vehet részt az általa 
felügyelt referenciamutató előállításában.

c) amennyiben a referenciamutató-kezelő 
képes igazolni, hogy tekintettel a 
referenciamutató előállításának jellegére, 
léptékére és összetettségére, valamint a 
referenciamutató kockázatára és hatására, 
az a) és b) pontban foglalt követelmények 
aránytalanok, a felügyeleti funkciót 
felügyelő tisztviselőként természetes 
személy is elláthatja. Ez vonatkozik 
különösen azokra az objektív 
referenciamutatókra, amelyek esetében a 
referenciamutató-kezelő nyilatkozik az 
illetékes hatósága felé, hogy a 
referenciamutatók megfelelnek a 
pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó, 
2013. július 17-i IOSCO-elveknek. A 
felügyelő tisztviselő nem vehet részt az 
általa felügyelt referenciamutató 
előállításában.

Or. de

Módosítás 106
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A szakasz – IV rész – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. Kritikus referenciamutatók esetében, 
amennyiben a referenciamutató-kezelő 
referenciamutatóval összefüggő 
tevékenységeinek kiterjedtsége és 
összetettsége jelentős kockázatot jelent a 
pénzügyi stabilitásra, a referenciamutató-
kezelő független külső ellenőrt jelöl ki, 

16. A 3. cikk (1) bekezdésének 21. pontja 
szerinti kritikus referenciamutatók és a 
nem objektív referenciamutatók esetében, 
amennyiben a referenciamutató-kezelő 
referenciamutatóval összefüggő 
tevékenységeinek kiterjedtsége és 
összetettsége jelentős kockázatot jelent a 
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amely felülvizsgálja, hogy a 
referenciamutató-kezelő betartja-e a 
referenciamutató módszertanát és az e 
rendeletben meghatározott előírásokat, és 
erről jelentést tesz.

pénzügyi stabilitásra, a referenciamutató-
kezelő független külső ellenőrt jelöl ki, 
amely felülvizsgálja, hogy a 
referenciamutató-kezelő betartja-e a 
referenciamutató módszertanát és az e 
rendeletben meghatározott előírásokat, és 
erről jelentést tesz.

Or. de

Módosítás 107
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B szakasz – 1 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) A referenciamutató-kezelő azonnal 
tájékoztatja az érintett 
referenciamutató(k) adatszolgáltatóit a 
kiszervezésekről.

Or. de

Módosítás 108
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C szakasz – II rész – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) figyelembe veszi egyebek mellett a piac 
méretét és szokásos likviditását, a 
kereskedés átláthatóságát és a piaci 
szereplők pozícióit, a piaci koncentrációt, a 
piac dinamikáját, valamint azt, hogy a 
minták mennyire reprezentatívak a 
referenciamutató által mérni kívánt 
gazdasági valóság tekintetében;

a) figyelembe veszi egyebek mellett a piac 
méretét és szokásos likviditását, a piac 
fejlettségének fokát, a kereskedés 
átláthatóságát és a piaci szereplők 
pozícióit, a piaci koncentrációt, a piac 
dinamikáját, valamint azt, hogy a minták 
mennyire reprezentatívak a 
referenciamutató által mérni kívánt 
gazdasági valóság tekintetében;

Or. en
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Módosítás 109
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C szakasz – II rész – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) figyelembe veszi egyebek mellett a piac 
méretét és szokásos likviditását, a 
kereskedés átláthatóságát és a piaci 
szereplők pozícióit, a piaci koncentrációt, a 
piac dinamikáját, valamint azt, hogy a 
minták mennyire reprezentatívak a 
referenciamutató által mérni kívánt 
gazdasági valóság tekintetében;

a) figyelembe veszi egyebek mellett a piac 
méretét és szokásos likviditását, a piac 
fejlettségének fokát, a kereskedés 
átláthatóságát és a piaci szereplők 
pozícióit, a piaci koncentrációt, a piac 
dinamikáját, valamint azt, hogy a minták 
mennyire reprezentatívak a 
referenciamutató által mérni kívánt 
gazdasági valóság tekintetében;

Or. de

Módosítás 110
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
III Melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a melléklet az „árupiaci 
referenciamutatókra”, azaz azon 
referenciamutatókra vonatkozik, 
amelyeknek a 3. cikk (1) bekezdésének 
c) pontja szerinti alapul szolgáló eszköze 
az 1287/2006/EK bizottsági rendelet28

2. cikkének 2. pontja értelmében vett áru.

Ez a melléklet tájékozódási alapként 
szolgál az ESMA számára annak 
felülvizsgálatához, hogy a 3. cikk (1) 
bekezdésének 20. pontja szerinti árupiaci 
referenciamutatókat e rendelet hatálya 
alá lehet-e vonni, vagy önálló szabályozást 
lenne célszerű és szükséges kialakítani.

__________________
28 HL L 241., 2006.9.2., 1. o.

Or. de

Módosítás 111
Werner Langen
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Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 28 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28 HL L 241., 2006.9.2., 1. o. törölve

Or. de

Módosítás 112
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) azon értékelési időszakokban követendő 
szempontok, amelyek esetében a benyújtott 
adatok nem felelnek meg a módszertanban 
javasolt ügyletiadat-küszöbértéknek vagy a 
referenciamutató-kezelő minőségi 
normáinak, ideértve az alternatív értékelési 
módszerek, köztük elméleti becslési 
modellek esetleges használatát;

e) azon értékelési időszakokban követendő 
szempontok, amelyek esetében a benyújtott 
adatok nem felelnek meg a módszertanban 
javasolt ügyletiadat-küszöbértéknek vagy a 
referenciamutató-kezelő minőségi 
normáinak, ideértve az alternatív értékelési 
módszerek, köztük elméleti becslési 
modellek esetleges használatát. A 
szempontok kifejtik azokat az eljárásokat, 
amelyet akkor alkalmaznak, ha nem 
léteznek ügyleti adatok;

Or. en

Módosítás 113
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Amennyiben ez a referenciamutató 
megfelelő közzétételét nem akadályozza, a 
referenciamutató-kezelő a referenciamutató 
értékének minden egyes közzétételekor a 
következőket is közzéteszi:

6. Amennyiben ez nem késleltet 
semmilyen árjelentési határidőt, a 
referenciamutató-kezelő a referenciamutató 
értékének minden egyes közzétételekor a 
következőket is közzéteszi:

Or. en
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Indokolás

Összhangban az árukra vonatkozó IOSCO-elvekkel.

Módosítás 114
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben ez a referenciamutató 
megfelelő közzétételét nem akadályozza, a 
referenciamutató-kezelő a referenciamutató 
értékének minden egyes közzétételekor a 
következőket is közzéteszi:

(6) Amennyiben az ésszerű, és a 
referenciamutató megfelelő időben történő 
közzétételét nem akadályozza, a 
referenciamutató-kezelő a referenciamutató 
értékének minden egyes közzétételekor a 
következőket is közzéteszi:

Or. pt

Módosítás 115
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A referenciamutató-kezelő biztosítja, 
hogy egyéb üzleti tevékenységei 
tekintetében rendelkezik azokkal az
eljárásokkal és mechanizmusokkal, 
amelyek célja a referenciamutató-számítás 
integritását csorbító összeférhetetlenségek 
előfordulásának minimalizálása.

12. A referenciamutató-kezelő biztosítja, 
hogy egyéb üzleti tevékenységei 
tekintetében rendelkezik azokkal a 
megfelelő eljárásokkal és 
mechanizmusokkal, amelyek célja a 
referenciamutató-számítás integritását 
csorbító összeférhetetlenségek 
előfordulásának minimalizálása.

Or. en

Módosítás 116
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 13 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A referenciamutató-kezelő biztosítja, 
hogy a vezetők, értékelők és egyéb 
alkalmazottak, valamint a vezetők és a 
referenciamutató-kezelő felső vezetése 
vagy igazgatótanácsa között elkülönült 
beszámolási útvonalak létezzenek, amelyek 
biztosítják, hogy:

13. A referenciamutató-kezelő biztosítja, 
hogy a vezetők, értékelők és egyéb 
alkalmazottak, valamint a vezetők és a 
referenciamutató-kezelő felső vezetése 
vagy igazgatótanácsa között megfelelő
elkülönült beszámolási útvonalak 
létezzenek, amelyek biztosítják, hogy:

Or. en


