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Módosítás 21
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2009. szeptember 23-án a Bizottság a 
Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének létrehozása érdekében 
három rendeletre vonatkozó javaslatot 
fogadott el, ezek három olyan új európai 
felügyeleti hatóság létrehozását foglalják 
magukban, amelyek hozzájárulnak az uniós 
jogszabályok következetes 
alkalmazásához, valamint kiváló minőségű 
közös szabályozási és felügyeleti 
standardok és gyakorlatok kialakításához. 
A három új felügyeleti hatóság a 
következő: a(z) …/…/EU rendelettel 
létrehozott Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság (EBA), a(z) …/…/EU rendelettel 
létrehozott Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság (ESMA) és a(z) 
…/…/EU rendelettel létrehozott Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóság (EIOPA).

(3) 2009. szeptember 23-án a Bizottság a 
Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének létrehozása érdekében 
három rendeletre vonatkozó javaslatot 
fogadott el, ezek három olyan új európai 
felügyeleti hatóság létrehozását foglalják 
magukban, amelyek hozzájárulnak az uniós 
jogszabályok következetes 
alkalmazásához, valamint kiváló minőségű 
közös szabályozási és felügyeleti 
standardok és gyakorlatok kialakításához. 
A három új felügyeleti hatóság a 
következő: az 1093/2010/EU rendelettel 
létrehozott európai felügyeleti hatóság 
(Európai Bankhatóság) (EBA), az 
1094/2010/EU rendelettel létrehozott 
európai felügyeleti hatóság (Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság) (ESMA) és az 
1095/2010/EU rendelettel létrehozott 
európai felügyeleti hatóság (Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóság) (EIOPA). E hatóságok 
kulcsfontosságú szerepet töltenek be a 
pénzügyi szektor stabilitásának 
megóvásában. Ezért nélkülözhetetlen 
annak folyamatos biztosítása, hogy 
tevékenységük végzése fontos politikai 
prioritás legyen, és megfelelő forrásokban 
részesüljenek.

Or. en

Módosítás 22
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
esetében – lévén ezek magánúton kötött 
megállapodások, amelyekről a vonatkozó 
információk általában csak a szerződő 
felek számára elérhetők – hiányzik az 
átláthatóság. Ezek az ügyletek a kölcsönös 
függés bonyolult hálózatát alkotják, ami 
megnehezítheti a kapcsolódó kockázatok 
szintjének és jellegének azonosítását. A 
pénzügyi válság nyilvánvalóvá tette, hogy 
ezek a jellemzők növelik a 
bizonytalanságot piaci stressz idején és 
ennek megfelelően veszélyeztetik a 
pénzügyi stabilitást. E rendelet rögzíti az 
említett kockázatokat csökkentő és a 
származtatott ügyletek átláthatóságát 
növelő feltételeket.

(4) A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
esetében – lévén ezek magánúton kötött 
megállapodások, amelyekről a vonatkozó 
információk általában csak a szerződő 
felek számára elérhetők – hiányzik az 
átláthatóság. Ezek az ügyletek a kölcsönös 
függés bonyolult hálózatát alkotják, ami 
megnehezítheti a kapcsolódó kockázatok 
szintjének és jellegének azonosítását. A 
pénzügyi válság nyilvánvalóvá tette, hogy 
ezek a jellemzők növelik a 
bizonytalanságot piaci stressz idején és 
ennek megfelelően veszélyeztetik a 
pénzügyi stabilitást. E rendelet rögzíti az 
említett kockázatoknak a származtatott 
ügyletek átláthatóságának növelésével 
történő csökkentése feltételeit. A tőzsdén 
kívüli piac nagyobb fokú átláthatósága 
továbbá elősegíti a piaci szereplők közötti 
bizalmat, megkönnyíti a hatékony 
árképzést, erősíti a befektetők védelmét, 
valamint javítja a felmerülő problémák 
kialakulásának és mértékének korai 
előrejelzését.

Or. en

Módosítás 23
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
esetében – lévén ezek magánúton kötött 
megállapodások, amelyekről a vonatkozó 
információk általában csak a szerződő 
felek számára elérhetők – hiányzik az 
átláthatóság. Ezek az ügyletek a kölcsönös 
függés bonyolult hálózatát alkotják, ami 
megnehezítheti a kapcsolódó kockázatok 

(4) A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
esetében – lévén ezek magánúton kötött 
megállapodások, amelyekről a vonatkozó 
információk általában csak a szerződő 
felek számára elérhetők – hiányzik az 
átláthatóság. Alapvető fontosságú, hogy 
ezek a pénzügyi eszközök átláthatóbbá és 
hozzáférhetőbbé váljanak. Ezek az 
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szintjének és jellegének azonosítását. A 
pénzügyi válság nyilvánvalóvá tette, hogy 
ezek a jellemzők növelik a 
bizonytalanságot piaci stressz idején és 
ennek megfelelően veszélyeztetik a 
pénzügyi stabilitást. E rendelet rögzíti az 
említett kockázatokat csökkentő és a 
származtatott ügyletek átláthatóságát 
növelő feltételeket.

ügyletek a kölcsönös függés bonyolult 
hálózatát alkotják, ami megnehezítheti a 
kapcsolódó kockázatok szintjének és 
jellegének azonosítását. A pénzügyi válság 
nyilvánvalóvá tette, hogy ezek a jellemzők 
növelik a bizonytalanságot piaci stressz 
idején és ennek megfelelően veszélyeztetik 
a pénzügyi stabilitást. E rendelet rögzíti az 
említett kockázatokat csökkentő és a 
származtatott ügyletek átláthatóságát 
növelő feltételeket.

Or. en

Módosítás 24
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon a piac teljes körű áttekintése, mind 
az elszámolt, mind az el nem számolt 
ügyleteket jelenteni kell a kereskedési 
adattárak felé.

(23) Annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon a piac teljes körű áttekintése, mind 
az elszámolt, mind az el nem számolt 
ügyleteket rövid időn belül jelenteni kell a 
kereskedési adattárak felé.

Or. en

Módosítás 25
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az elszámolási és jelentéstételi 
kötelezettségek vonatkozásában hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciókra 
van szükség. A tagállamok e szankciókat 
oly módon hajtják végre, amely nem 
csökkenti az említett szabályok 

(25) Az elszámolási és jelentéstételi 
kötelezettségek vonatkozásában hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciókra 
van szükség. A tagállamok e szankciókat 
oly módon hajtják végre, amely nem 
csökkenti az említett szabályok 
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hatékonyságát. hatékonyságát. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kiszabott 
büntetéseket nyilvánosságra hozzák és a 
meglévő szabályok hatékonyságát értékelő 
jelentéseket rendszeresen közzétegyék.

Or. en

Módosítás 26
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A központi szerződő félnek szilárd 
kockázatkezelési keretre van szüksége a 
hitelkockázatok, a likviditási kockázatok, a 
működési és egyéb kockázatok kezelésére, 
ideértve a kölcsönös függések 
eredményeként általa viselt vagy általa más 
jogalanyok számára jelentett kockázatokat. 
A központi szerződő feleknek megfelelő 
eljárásokkal és mechanizmusokkal kell 
rendelkezniük valamely klíringtagjuk 
nemteljesítésének kezelésére. Az ilyen 
csőd továbbterjedési kockázatának 
minimalizálása érdekében a központi 
szerződő feleknek szigorú részvételi 
követelményekkel kell rendelkezniük, 
megfelelő alapletétet kell beszedniük, a 
potenciális veszteségek fedezésére pedig 
nemteljesítési alapot és más pénzügyi 
forrásokat kell fenntartaniuk.

(37) A központi szerződő félnek szilárd 
kockázatkezelési keretre van szüksége a 
hitelkockázatok, a likviditási kockázatok, a 
működési és egyéb kockázatok kezelésére, 
ideértve a kölcsönös függések 
eredményeként általa viselt vagy általa más 
jogalanyok számára jelentett kockázatokat. 
A központi szerződő feleknek megfelelő 
eljárásokkal és mechanizmusokkal kell 
rendelkezniük valamely klíringtagjuk 
nemteljesítésének kezelésére. Az ilyen 
csőd továbbterjedési kockázatának 
minimalizálása érdekében a központi 
szerződő feleknek szigorú részvételi 
követelményekkel kell rendelkezniük, 
megfelelő alapletétet kell beszedniük, a 
potenciális veszteségek fedezésére pedig 
nemteljesítési alapot és más pénzügyi 
forrásokat kell fenntartaniuk. A központi 
szerződő felek kockázatkezelési 
funkciójuk részeként és a klíringtagokkal 
szembeni kitettségük fedezésére csak 
nagymértékben likvid, minimális piaci és 
hitelkockázatú biztosítékokat fogadhatnak 
el. A biztosítékként elfogadható 
eszköztípusokat bizonyos mértékig a 
szerződő fél természetéhez lehet igazítani. 
A nem pénzügyi szerződő felek 
tekintetében a központi szerződő felek 
adott esetben bankgaranciát vagy azzal 
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egyenértékű eszközöket is elfogadhatnak 
biztosítékként.

Or. en

Módosítás 27
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A kereskedési adattárak hatékony 
felügyelete érdekében az ESMA számára 
lehetővé kell tenni nyomozások és 
helyszíni vizsgálatok folytatását.

(47) A kereskedési adattárak hatékony 
felügyelete érdekében az ESMA számára 
hatáskört kell biztosítani nyomozások és 
helyszíni vizsgálatok folytatására.

Or. en

Módosítás 28
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) „független igazgatósági tag”: az 
igazgatóság olyan tagja, amelynek nincsen 
a központi szerződő féllel, annak többségi 
részvényesével vagy részvényeseivel, 
vezetésével, vagy klíringtagjaival vagy 
azok vezetésével összeférhetetlenséget 
eredményező üzleti, családi vagy más 
kapcsolata;

(21) „független igazgatósági tag”: az 
igazgatóság olyan tagja, amelynek 
korábban nem volt és jelenleg nincsen a 
központi szerződő féllel, annak többségi 
részvényesével vagy részvényeseivel, 
vezetésével, vagy klíringtagjaival vagy 
azok vezetésével összeférhetetlenséget 
eredményező üzleti, családi vagy más 
kapcsolata;

Or. en
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Módosítás 29
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A pénzügyi szerződő fél valamennyi, 
más pénzügyi szerződő féllel kötött és a 4. 
cikk értelmében központi elszámolásra 
alkalmas tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletet a 4. cikk (4) bekezdésében említett 
jegyzékben felsorolt központi szerződő 
felek bevonásával számol el.

1. A pénzügyi szerződő fél és a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett nem pénzügyi 
szerződő fél valamennyi, más pénzügyi 
szerződő féllel kötött és a 4. cikk 
értelmében központi elszámolásra alkalmas 
tőzsdén kívüli származtatott ügyletet a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett jegyzékben 
felsorolt központi szerződő felek 
bevonásával számol el. Egyik szerződő 
félre sem alkalmazandó elszámolási 
kötelezettség, ha legalább egyikük az 
elszámolási értékhatárt el nem érő nem 
pénzügyi szerződő fél.

Or. en

Módosítás 30
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A pénzügyi szerződő fél valamennyi, 
más pénzügyi szerződő féllel kötött és a 4. 
cikk értelmében központi elszámolásra 
alkalmas tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletet a 4. cikk (4) bekezdésében említett 
jegyzékben felsorolt központi szerződő 
felek bevonásával számol el.

1. A pénzügyi szerződő fél valamennyi, 
más pénzügyi szerződő féllel kötött és a 4. 
cikk értelmében központi elszámolásra 
alkalmas tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletet a 4. cikk (4) bekezdésében említett 
jegyzékben felsorolt központi szerződő 
felek bevonásával számol el. Egyik 
szerződő félre sem alkalmazandó 
elszámolási kötelezettség, ha legalább 
egyikük a 7. cikk (2) bekezdésében említett 
elszámolási értékhatárt el nem érő nem 
pénzügyi szerződő fél.

Or. en
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Módosítás 31
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A pénzügyi szerződő fél valamennyi,
más pénzügyi szerződő féllel kötött és a 4. 
cikk értelmében központi elszámolásra 
alkalmas tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletet a 4. cikk (4) bekezdésében említett 
jegyzékben felsorolt központi szerződő 
felek bevonásával számol el.

1. A pénzügyi szerződő fél és a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett nem pénzügyi 
szerződő fél valamennyi, más pénzügyi 
szerződő féllel kötött és a 4. cikk 
értelmében központi elszámolásra alkalmas 
tőzsdén kívüli származtatott ügyletet a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett jegyzékben 
felsorolt központi szerződő felek 
bevonásával számol el.

Or. en

Indokolás

Ha egy nem pénzügyi szerződő fél nem lépi át az elszámolási értékhatárt, nem szabad csupán 
azért a tőzsdén kívüli származtatott ügyleteinek elszámolására kötelezni, mert a másik 
szerződő fél pénzügyi intézmény vagy az értékhatárt meghaladó nem pénzügyi szerződő fél. 
Ellenkező esetben az egész értékhatár-alapú megközelítés és a 7. cikk (4) bekezdése szerinti 
vizsgálat is értelmét vesztené. Emellett ez ahhoz a nem kívánt következményhez vezetne, hogy 
a nem pénzügyi szerződő felek kerülnék a pénzügyi intézményekkel való ügyletkötést.

Módosítás 32
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett elszámolási 
kötelezettség nem alkalmazandó a 
pénzügyi szerződő felek vagy a 7. cikk (2) 
bekezdése szerinti nem pénzügyi szerződő 
felek által anyavállalatukkal, 
leányvállalatukkal vagy anyavállalatuk 
másik leányvállalatával kötött, tőzsdén 
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kívüli származtatott ügyletekre.

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi vállalkozások gyakran egyetlen vállalkozást használnak a csoportkockázat 
enyhítése érdekében. Ezért lehetővé kell tenni a kereskedelmi kockázatok vállalatcsoporton 
belüli átvitelét, anélkül, hogy az jelentéstételi és elszámolási kötelezettséget vonna maga után. 
Sok esetben létezhetnek jogi előírások, amelyek meghatározzák, hogy mely vállalatcsoportok 
fordulhatnak külső szerződő felekhez a kereskedelmi kockázatok csökkentése érdekében. A 
vállalatcsoporton belüli ügyletek mentességét más, a pénzügyi piacra vonatkozó központi 
jogszabályok is elismerik (pl. a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv).

Módosítás 33
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az elszámolási kötelezettség 
alkalmazandó azon pénzügyi szerződő 
felekre és a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett azon nem pénzügyi szerződő 
felekre, amelyek harmadik országok 
jogalanyaival kötnek központi 
elszámolásra alkalmas tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket.

Ez az elszámolási kötelezettség 
alkalmazandó azon pénzügyi szerződő 
felekre és a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett azon nem pénzügyi szerződő 
felekre, amelyek olyan harmadik országok 
jogalanyaival kötnek központi 
elszámolásra alkalmas tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket, amelyek 
hasonlóképpen pénzügyi szerződő felek 
vagy az elszámolási értékhatárt 
meghaladó nem pénzügyi szerződő felek.

Or. en

Módosítás 34
Hermann Winkler

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

Ez az elszámolási kötelezettség 
alkalmazandó azon pénzügyi szerződő 
felekre és a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett azon nem pénzügyi szerződő 
felekre, amelyek harmadik országok 
jogalanyaival kötnek központi 
elszámolásra alkalmas tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket.

Ez az elszámolási kötelezettség 
alkalmazandó azon pénzügyi szerződő 
felekre és a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett azon nem pénzügyi szerződő 
felekre, amelyek harmadik országok 
jogalanyaival kötnek központi 
elszámolásra alkalmas tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket. Amennyiben az 
elszámolási kötelezettség által nem érintett 
nem pénzügyi szerződő felek kötnek 
tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket 
más pénzügyi vagy nem pénzügyi szerződő 
felekkel, az elszámolási kötelezettség nem 
áll fenn.

Or. de

Módosítás 35
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az elszámolási kötelezettség
alkalmazandó azon pénzügyi szerződő 
felekre és a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett azon nem pénzügyi szerződő
felekre, amelyek harmadik országok 
jogalanyaival kötnek központi 
elszámolásra alkalmas tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket.

Nem alkalmazandó elszámolási 
kötelezettség a szerződő felekre, ha 
legalább egyikük a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett elszámolási 
értékhatárt el nem érő nem pénzügyi 
szerződő fél.

Or. en

Indokolás

Ha egy nem pénzügyi szerződő fél nem lépi át az elszámolási értékhatárt, nem szabad csupán 
azért a tőzsdén kívüli származtatott ügyleteinek elszámolására kötelezni, mert a másik 
szerződő fél pénzügyi intézmény vagy az értékhatárt meghaladó nem pénzügyi szerződő fél. 
Ellenkező esetben az egész értékhatár-alapú megközelítés és a 7. cikk (4) bekezdése szerinti 
vizsgálat is értelmét vesztené. Emellett ez ahhoz a nem kívánt következményhez vezetne, hogy 
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a nem pénzügyi szerződő felek kerülnék a pénzügyi intézményekkel való ügyletkötést.

Módosítás 36
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az elszámolási kötelezettség 
alkalmazandó azon pénzügyi szerződő 
felekre és a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett azon nem pénzügyi szerződő 
felekre, amelyek harmadik országok 
jogalanyaival kötnek központi 
elszámolásra alkalmas tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket.

Ez az elszámolási kötelezettség 
alkalmazandó azon pénzügyi szerződő
felekre és a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett elszámolási értékhatárt 
meghaladó azon nem pénzügyi szerződő 
felekre, amelyek harmadik országok 
jogalanyaival kötnek központi 
elszámolásra alkalmas tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket.

Or. en

Indokolás

A kiegészítés a szöveg egyértelműségét növeli.

Módosítás 37
Norbert Glante

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti albekezdések szerinti elszámolási 
kötelezettség nem alkalmazandó azon 
tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre, 
amelyeket egy pénzügyi vagy nem 
pénzügyi szerződő fél anyavállalatával, 
leányvállalatával vagy anyavállalatának 
egyik leányvállalatával köt.

Or. de
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Indokolás

A vállalatcsoporton belüli likviditás- vagy kockázatkezelésre szolgáló belső ügyleteket ki kell 
vonni a központi szerződő felek bevonásával történő elszámolásra vonatkozó kötelezettség 
alól, mivel ellenkező esetben nem ösztönözné semmi a vállalatcsoporton belüli hatékony 
likviditás- és kockázatkezelést.

Módosítás 38
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti albekezdések nem alkalmazandók 
azon tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekre, amelyeket egy pénzügyi vagy 
nem pénzügyi intézmény anyavállalatával, 
leányvállalatával vagy anyavállalatának 
egyik leányvállalatával köt.

Or. de

Indokolás

A vállalatcsoporton belüli likviditás- vagy kockázatkezelésre szolgáló belső ügyleteket ki kell 
vonni a központi szerződő felek bevonásával történő elszámolásra vonatkozó kötelezettség 
alól, mivel ellenkező esetben nem ösztönözné semmi a vállalatcsoporton belüli hatékony 
likviditás- és kockázatkezelést.

Módosítás 39
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) azt az időpontot, amelytől kezdve az 
elszámolási kötelezettség hatályos.

(b) azt az időpontot, amelytől kezdve az 
elszámolási kötelezettség hatályos, és 
amely nem előzheti meg e rendelet 
hatálybalépésének időpontját, valamint 
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azt az időkeretet, amelyben a szerződő 
felek vagy a kategóriák elszámolási 
kötelezettség hatálya alá kerülnek.

Or. en

Módosítás 40
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A döntés meghozatala előtt az ESMA 
nyilvános konzultációt szervez és szükség 
esetén konzultál a harmadik országok 
illetékes hatóságaival.

A döntés meghozatala előtt az ESMA 
nyilvános konzultációt szervez és konzultál 
az egyes kereskedelmi piacok 
vonatkozásában illetékes európai, illetve 
harmadik országbeli hatóságokkal.
Szakvéleményüket a 3. cikk szerinti 
elszámolási kötelezettség valamely 
derivatívakategóriára való 
alkalmazhatóságáról történő 
határozathozatal előtt figyelembe kell 
venni.

Or. de

Módosítás 41
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elszámolási kötelezettség e cikk (2) és 
(3) bekezdése szerinti alkalmazhatósága 
alól a szabványosításra való 
alkalmatlanságuk miatt kivételt képeznek 
különösen az alábbi nyersanyagpiaci 
derivatívakategóriák:
- hosszú távú energiavásárlási és 
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-szállítási szerződések
- mennyiségi rugalmasságot biztosító 
energiavásárlási és –szállítási szerződések
- „vidd vagy fizess” (take or pay) 
kötelezettségeket tartalmazó 
energiavásárlási és –szállítási szerződések
- az ár tekintetében nem likvid 
mutatókhoz vagy nem naponta 
meghatározott mutatókhoz kötött 
szerződések.

Or. de

Módosítás 42
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A (3) és a (3a) bekezdés egységes 
alkalmazási feltételeinek biztosítása 
érdekében az ESMA végrehajtás-
technikai standardtervezeteket dolgozhat 
ki annak megállapítására, hogy a 
szerződő felek vagy a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletek valószínűleg 
veszélyt jelentenek-e a pénzpiacok 
szabályos működésére és integritására 
vagy az uniós pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének stabilitására.
A Bizottság hatáskört kap az első 
albekezdésben említett végrehajtás-
technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet* 15. cikke szerinti 
elfogadására.
Az ESMA az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet 2012. június 
30-ig benyújtja a Bizottsághoz.
* HL: kérem, illessze be a PE-CONS 
42/10. sz. dokumentumban található 
rendelet számát.
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Or. en

Módosítás 43
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ESMA saját kezdeményezésre és az 
Európai Rendszerkockázati Testülettel 
(ESRB) konzultálva azonosítja és a 
Bizottság felé jelzi azon 
derivatívakategóriákat, amelyeket bele 
kellene foglalni jegyzékébe, de amelyek 
elszámolására még egyik központi 
szerződő fél sem kapott engedélyt.

5. Az ESMA saját kezdeményezésre és az 
Európai Rendszerkockázati Testülettel 
(ESRB) és az egyes kereskedelmi piacok 
vonatkozásában illetékes európai, illetve 
harmadik országbeli hatóságokkal 
konzultálva azonosítja és a Bizottság felé 
jelzi azon derivatívakategóriákat, 
amelyeket bele kellene foglalni 
jegyzékébe, de amelyek elszámolására még 
egyik központi szerződő fél sem kapott 
engedélyt.

Or. de

Módosítás 44
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben valamely kereskedési 
adattár nem képes nyilvántartásba venni 
egy tőzsdén kívüli származtatott ügylet 
részleteit, a pénzügyi szerződő felek ezen 
ügyletekben meglévő pozíciójuk részleteit 
a 2004/39/EK irányelv 48. cikkével 
összhangban kijelölt illetékes hatóságnak 
jelentik.

2. Amennyiben valamely kereskedési 
adattár nem képes nyilvántartásba venni 
egy tőzsdén kívüli származtatott ügylet 
részleteit, a pénzügyi szerződő felek
tőzsdén kívüli származtatott ügyleteinek
részleteit a 2004/39/EK irányelv 48. 
cikkével összhangban kijelölt illetékes 
hatóságnak jelentik.

Or. en
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Módosítás 45
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA az említett szabályozástechnikai 
standardok tervezetét 2012. június 30-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.

Az ESMA az említett szabályozástechnikai 
standardok tervezetét a nyilvánossággal 
folytatott konzultációt követően 2012. 
június 30-ig benyújtja a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 46
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben valamely nem pénzügyi 
szerződő fél a (3) bekezdés a) pontja 
alapján meghatározandó tájékoztatási 
értékhatárt meghaladó pozícióra tesz szert 
a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
terén, értesíti erről a 2004/39/EK irányelv 
48. cikkével összhangban kijelölt illetékes 
hatóságot, és megindokolja e pozíciók 
megszerzését.

törölve

E nem pénzügyi szerződő felekre 
alkalmazandó a 6. cikk (1) bekezdésében 
rögzített jelentéstételi kötelezettség.

Or. en

Indokolás

Az elszámolási értékhatár kellő alapot nyújt a megfelelő elszámolási politika 
meghatározásához. A tájékoztatási értékhatár további bürokratikus terhet jelentene a nem 
pénzügyi intézmények számára, és nem szolgálná a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
piacának érdekeit.
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Módosítás 47
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben valamely nem pénzügyi 
szerződő fél a (3) bekezdés b) pontja 
alapján meghatározandó elszámolási 
értékhatárt meghaladó pozícióra tesz szert 
a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
terén, valamennyi központi elszámolásra 
alkalmas tőzsdén kívüli származtatott 
ügylete tekintetében a 3. cikkben rögzített 
elszámolási kötelezettség hatálya alá kerül.

2. Amennyiben valamely nem pénzügyi 
szerződő fél 90 egymást követő napon át a
(3) bekezdés b) pontja alapján 
meghatározandó elszámolási értékhatárt 
meghaladó nettó pozícióra és kitettségre
tesz szert a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletek terén, valamennyi központi 
elszámolásra alkalmas tőzsdén kívüli 
származtatott ügylete tekintetében a 3. 
cikkben rögzített elszámolási kötelezettség 
hatálya alá kerül, és erről értesítenie kell a 
2004/39/EK irányelv 48. cikkének 
megfelelően kijelölt illetékes hatóságot.

Or. en

Indokolás

Az elszámolási értékhatár megsértésének több mint 90 egymást követő napon át fenn kell 
állnia ahhoz, hogy az elszámolási kötelezettség hatályba lépjen. Ez annak elkerüléséhez 
szükséges, hogy az elszámolási értékhatár rövid távú (például a piaci árak ingadozása miatti) 
túllépése is kiváltsa az elszámolási kötelezettséget. Az érintett nem pénzügyi szerződő félnek 
értesítenie kell az illetékes hatóságot az elszámolási értékhatár ilyen megsértéséről.

Módosítás 48
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben valamely nem pénzügyi 
szerződő fél a (3) bekezdés b) pontja 
alapján meghatározandó elszámolási 
értékhatárt meghaladó pozícióra tesz szert 

2. Amennyiben valamely nem pénzügyi 
szerződő fél a (3) bekezdés b) pontja 
alapján meghatározandó elszámolási 
értékhatárt meghaladó pozícióra tesz szert 
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a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
terén, valamennyi központi elszámolásra 
alkalmas tőzsdén kívüli származtatott 
ügylete tekintetében a 3. cikkben rögzített 
elszámolási kötelezettség hatálya alá kerül.

a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
terén, valamennyi olyan központi 
elszámolásra alkalmas tőzsdén kívüli 
származtatott ügylete tekintetében a 3. 
cikkben rögzített elszámolási kötelezettség 
hatálya alá kerül, amely meghaladja az 
elszámolási értékhatárt, és nem 
kapcsolódik a (4) bekezdéssel 
összhangban objektíven mérhető módon 
közvetlenül a kereskedelmi 
tevékenységéhez.

Or. de

Módosítás 49
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben valamely nem pénzügyi 
szerződő fél a (3) bekezdés b) pontja 
alapján meghatározandó elszámolási 
értékhatárt meghaladó pozícióra tesz szert 
a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
terén, valamennyi központi elszámolásra 
alkalmas tőzsdén kívüli származtatott 
ügylete tekintetében a 3. cikkben rögzített 
elszámolási kötelezettség hatálya alá kerül.

2. Amennyiben valamely nem pénzügyi 
szerződő fél a (3) bekezdés b) pontja 
alapján meghatározandó elszámolási 
értékhatárt meghaladó nettó pozícióra vagy 
kitettségre tesz szert a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletek terén, valamennyi 
központi elszámolásra alkalmas, az 
elszámolási értékhatárt 90 egymást követő 
napon meghaladó tőzsdén kívüli 
származtatott ügylete tekintetében a 3. 
cikkben rögzített elszámolási kötelezettség 
hatálya alá kerül.

Or. de

Indokolás

Aránytalanság lenne a pozíciók kiszámítása során figyelmen kívül hagyni azon ügyleteket, 
amelyek objektíven mérhető módon közvetlenül kapcsolódnak a kereskedelmi tevékenységhez, 
majd ugyanezeket az ügyleteket az elszámolási értékhatár meghaladása esetén az elszámolási 
kötelezettség vonni.
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Módosítás 50
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben valamely nem pénzügyi 
szerződő fél a (3) bekezdés b) pontja 
alapján meghatározandó elszámolási 
értékhatárt meghaladó pozícióra tesz szert 
a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
terén, valamennyi központi elszámolásra 
alkalmas tőzsdén kívüli származtatott 
ügylete tekintetében a 3. cikkben rögzített 
elszámolási kötelezettség hatálya alá kerül.

2. Amennyiben valamely nem pénzügyi 
szerződő fél oly módon tesz szert pozícióra
a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
terén, hogy a pozíciók átlaga egy 90 napos 
időszakon át meghaladja a (3) bekezdés b) 
pontja alapján meghatározandó elszámolási 
értékhatárt, valamennyi központi 
elszámolásra alkalmas tőzsdén kívüli 
származtatott ügylete tekintetében a 3. 
cikkben rögzített elszámolási kötelezettség 
hatálya alá kerül.

Or. en

Módosítás 51
Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A (2) bekezdésben említett pozíciók 
kiszámítása során figyelmen kívül kell 
hagyni a nem pénzügyi szerződő felek 
által kötött azon tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteket, amelyek 
objektíven mérhető módon közvetlenül 
kapcsolódnak az adott szerződő fél 
kereskedelmi vagy likviditásfinanszírozási 
tevékenységéhez.

Or. en
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Módosítás 52
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tájékoztatási értékhatár; törölve

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy egy nem pénzügyi szerződő fél hogyan állapítja meg, hogy egy tőzsdén 
kívüli származtatott ügylet „objektíven mérhető módon közvetlenül kapcsolódik” az adott fél 
kereskedelmi tevékenységeihez. Meg kellene vizsgálni az egyéb, IAS 39-en kívüli származtatott 
ügyleteket. Ezt a vizsgálatot maga a vállalat végezné el, és egy független külső ellenőr 
hitelesítené. E jelentések maximális minőségének és komolyságának biztosítása érdekében a 
felügyelő szerv végezhet szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, és feltehet olyan kérdéseket, 
amelyekre a vállalatnak jogilag kötelező jelleggel választ kell adnia.

Módosítás 53
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) kritériumok annak megállapítására, 
hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügylet 
objektíven mérhető módon közvetlenül 
kapcsolódik-e az adott nem pénzügyi 
szerződő fél kereskedelmi 
tevékenységéhez.

Or. de

Módosítás 54
Norbert Glante

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

ba) kritériumok annak megállapítására, 
hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügylet 
objektíven mérhető módon közvetlenül 
kapcsolódik-e az adott nem pénzügyi 
szerződő fél kereskedelmi 
tevékenységéhez.

Or. de

Módosítás 55
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a feltételek, amelyek fennállásakor 
úgy kell tekinteni, hogy valamely tőzsdén 
kívüli származtatott ügylet objektíven 
mérhető módon közvetlenül kapcsolódik 
kereskedelmi tevékenységhez. Az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak 
figyelembe kell venniük a létező 
előírásokat, valamint az általánosan 
elfogadott normákat és ellenőrzési 
eljárásokat.

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy egy nem pénzügyi szerződő fél hogyan állapítja meg, hogy egy tőzsdén 
kívüli származtatott ügylet „objektíven mérhető módon közvetlenül kapcsolódik” az adott fél 
kereskedelmi tevékenységeihez. Meg kellene vizsgálni az egyéb, IAS 39-en kívüli származtatott 
ügyleteket. Ezt a vizsgálatot maga a vállalat végezné el, és egy független külső ellenőr 
hitelesítené. E jelentések maximális minőségének és komolyságának biztosítása érdekében a 
felügyelő szerv végezhet szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, és feltehet olyan kérdéseket, 
amelyekre a vállalatnak jogilag kötelező jelleggel választ kell adnia.
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Módosítás 56
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a szabályozástechnikai standardok a 
már meglévő jogszabályi rendelkezéseket, 
valamint az általánosan elfogadott 
standardokat és auditeljárásokat is 
figyelembe veszik.

Or. de

Indokolás

Az IAS 39 szabványokon túlmenő elemzésre van szükség, amelyet a vállalat maga készít el, 
majd független külső ellenőrrel hitelesíttet. Az elemzés lehetőség szerinti legmagasabb 
színvonalának biztosítása érdekében a felügyeleti hatóságnak jogosultnak kell lennie a 
vállalat vizsgálatára és a vele való konzultációra.

Módosítás 57
Norbert Glante

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a szabályozástechnikai standardok a 
már meglévő jogszabályokat, valamint az 
általánosan elfogadott standardokat és 
auditeljárásokat is figyelembe veszik.

Or. de

Indokolás

Az IAS 39 szabványokon túlmenő elemzésre van szükség, amelyet a vállalat maga készít el, 
majd független külső ellenőrrel hitelesíttet. Az elemzés lehetőség szerinti legmagasabb 
színvonalának biztosítása érdekében a felügyeleti hatóságnak jogosultnak kell lennie a 
vállalat vizsgálatára és a vele való konzultációra.
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Módosítás 58
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen értékhatárokat a szerződő fél nettó 
pozícióinak és kitettségeinek 
derivatívakategóriánkénti összege által 
betöltött rendszerszintű relevancia 
figyelembevételével határozzák meg.

Ezen értékhatárokat a szerződő fél nettó 
pozícióinak és kitettségeinek tőzsdén kívüli 
derivatívakategóriánkénti összege által 
betöltött rendszerszintű relevancia 
figyelembevételével határozzák meg. A 
tőzsdén kívüli származtatott ügyletek nettó 
pozícióinak és kitettségeinek összege által 
betöltött rendszerszintű relevanciát 
kategóriánkénti minőségi és mennyiségi 
szempontok alapján határozzák meg. 
Ennek során különösen tekintetbe veszik 
a rendszerszintű jelentőséggel bíró 
pénzügyi intézményekkel kötött ügyletek 
esetében fennálló hitelkockázatot.

Or. de

Indokolás

A rendeletnek tartalmaznia kell az értékhatárok meghatározására szolgáló alapvető 
kritériumokat, és ezt nem bízhatja egyedül az ESMA-ra. Az elszámolási kötelezettséget a nem 
pénzügyi intézmények által az uniós pénzügyi rendszeren belül a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletek esetében vállalt rendszerszintű kockázat fokának fényében kell szemlélni.

Módosítás 59
Ivailo Kalfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
nettó pozícióinak és kitettségeinek összege 
által betöltött rendszerszintű relevanciát 
derivatívakategóriánkénti minőségi és 
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mennyiségi szempontok alapján kell 
értékelni, különös tekintettel a 
rendszerszintű jelentőséggel bíró pénzügyi 
intézményekkel szembeni hitelkockázati 
kitettségre.

Or. en

Módosítás 60
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A (2) bekezdésben említett pozíciók 
kiszámítása során figyelmen kívül kell 
hagyni a nem pénzügyi szerződő felek által 
kötött azon tőzsdén kívüli származtatott 
ügyleteket, amelyek objektíven mérhető 
módon közvetlenül kapcsolódnak az adott 
szerződő fél kereskedelmi 
tevékenységéhez.

4. A (2) bekezdésben említett pozíciók 
kiszámítása során figyelmen kívül kell 
hagyni a nem pénzügyi szerződő felek által 
kötött azon tőzsdén kívüli származtatott 
ügyleteket, amelyek objektíven mérhető 
módon közvetlenül kapcsolódnak az adott 
szerződő fél kereskedelmi 
tevékenységéhez. A szerződő fél 
kereskedelmi tevékenységéhez objektíven 
mérhető módon közvetlenül kapcsolódnak 
különösen a kereskedelmi tevékenység 
biztosítására vagy annak optimalizálására 
szolgáló ügyletek.

Or. de

Módosítás 61
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A (2) bekezdésben említett pozíciók 
kiszámítása során figyelmen kívül kell 
hagyni a nem pénzügyi szerződő felek által 
kötött azon tőzsdén kívüli származtatott 

4. Az ebben a cikkben említett pozíciók 
kiszámítása során figyelmen kívül kell 
hagyni a nem pénzügyi szerződő felek által 
kötött azon tőzsdén kívüli származtatott 
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ügyleteket, amelyek objektíven mérhető 
módon közvetlenül kapcsolódnak az adott 
szerződő fél kereskedelmi 
tevékenységéhez.

ügyleteket, amelyek objektíven mérhető 
módon közvetlenül kapcsolódnak az adott 
szerződő fél, annak anyavállalatának vagy 
leányvállalatának, illetve anyavállalata 
egy másik leányvállalatának kereskedelmi 
tevékenységéhez.

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi vállalkozások gyakran egyetlen vállalkozást használnak a csoportkockázat 
enyhítése érdekében. Ezért lehetővé kell tenni a kereskedelmi kockázatok vállalatcsoporton 
belüli átvitelét, anélkül, hogy az jelentéstételi és elszámolási kötelezettséget vonna maga után. 
Sok esetben létezhetnek jogi előírások, amelyek meghatározzák, hogy mely vállalatcsoportok 
fordulhatnak külső szerződő felekhez a kereskedelmi kockázatok csökkentése érdekében. A 
vállalatcsoporton belüli ügyletek mentességét más, a pénzügyi piacra vonatkozó központi 
jogszabályok is elismerik (pl. a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv).

Módosítás 62
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A (2) bekezdésben említett pozíciók 
kiszámítása során figyelmen kívül kell 
hagyni a nem pénzügyi szerződő felek által 
kötött azon tőzsdén kívüli származtatott 
ügyleteket, amelyek objektíven mérhető 
módon közvetlenül kapcsolódnak az adott 
szerződő fél kereskedelmi
tevékenységéhez.

4. A (2) bekezdésben említett pozíciók 
kiszámítása során figyelmen kívül kell 
hagyni a nem pénzügyi szerződő felek által 
kötött azon tőzsdén kívüli származtatott 
ügyleteket, amelyek objektíven mérhető 
módon közvetlenül kapcsolódnak azon
piaci és hitelkockázat csökkentéséhez, 
amelynek az adott szerződő fél 
kereskedelmi tevékenysége ki van téve.

Or. en
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Módosítás 63
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A 3. cikk (1) bekezdésében említett 
elszámolási kötelezettség nem vonatkozik 
az olyan tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekre, amelyeket a nem pénzügyi 
szerződő fél azelőtt a dátum előtt kötött 
meg, mielőtt az elszámolási kötelezettség 
arra a nem pénzügyi szerződő félre 
érvényes lesz.

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy nem pénzügyi szerződő félnek valamennyi létező tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletét az elszámolási értékhatár jelentős megsértését követően (azonnal) el kell számolnia, 
ez az összes vállalatra érvényes elszámolási kötelezettséget von maga után. Ez „elszámolási 
szakadékhoz” illetve „elszámolási sokkhoz” vezetne.  A nem pénzügyi szerződő félnek 
egyszerre kell elszámolnia a tőzsdén kívüli származtatott ügyleteire vonatkozó teljes 
portfóliót. Ez jelentős készpénz-likviditási kockázatokhoz vezet.

Módosítás 64
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. Az elszámolási kötelezettség 
fennmarad mindaddig, amíg a nem 
pénzügyi szerződő fél nettó pozíciói és 
kitettségei a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekben az elszámolási értékhatárt 
túllépik, és akkor szűnik meg, amikor 
azok a nettó pozíciók és kitettségek az 
elszámolási értékhatár alá kerülnek.
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Or. en

Indokolás

A rendelet nem egyértelműen rendelkezik az elszámolás kezeléséről. A nem pénzügyi szerződő 
feleket mindig fel kell menteni az elszámolási kötelezettség alól, amennyiben pozícióik a 
tőzsdén kívüli származtatott ügyletekben az elszámolási értékhatár alatt vannak vagy az alá 
kerülnek. Ellenkező esetben azok a nem pénzügyi szerződő felek, amelyek nem sértik meg az 
elszámolási értékhatárt, meg vannak különböztetve azoktól a nem pénzügyi szerződő felektől, 
amelyek az értékhatár alá kerülnek.

Módosítás 65
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Azon pénzügyi szerződő felek, valamint 
a 7. cikk (2) bekezdésében említett azon 
nem pénzügyi szerződő felek, amelyek 
központi szerződő felek bevonása nélkül 
elszámolt tőzsdén kívüli származtatott 
ügyleteket kötnek, biztosítják a működési 
és hitelkockázat mérésére, ellenőrzésére és 
csökkentésére szolgáló megfelelő eljárások 
és megállapodások meglétét; ezek legalább
a következőket foglalják magukban:

1. Azon pénzügyi szerződő felek, valamint 
a 7. cikk (2) bekezdésében említett azon 
nem pénzügyi szerződő felek, amelyek 
központi szerződő felek bevonása nélkül 
elszámolt tőzsdén kívüli származtatott 
ügyleteket kötnek, biztosítják a működési 
és hitelkockázat mérésére, ellenőrzésére és 
csökkentésére szolgáló megfelelő eljárások 
és megállapodások meglétét; ezek 
különösen a következőket foglalják 
magukban:

Or. de

Módosítás 66
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában a még nyitott 
ügyletek értékét naponta, piaci értéken 

törölve
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kell meghatározni (marked-to-market), a 
kockázatkezelési eljárások pedig előírják a 
biztosítékok időben történő, pontos és 
megfelelőképpen elkülönített cseréjét, 
valamint az arányos tőkeellátottságot.

Or. de

Módosítás 67
Norbert Glante

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) és b) pontban említett 
kötelezettségek csak az elszámolási 
kötelezettség kezdetének időpontjától és 
csak azon nem pénzügyi intézmények 
esetében alkalmazandók, amelyek a 7. 
cikk (2) bekezdése szerinti elszámolási 
kötelezettség hatálya alá tartoznak.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a nem pénzügyi intézményekre akkor is vonatkoznak a 8. cikk szerinti 
kockázatminimalizálási technikák, ha nem tartoznak az elszámolási kötelezettség hatálya alá, 
a nem pénzügyi intézmények elszámolási kötelezettség alóli kivonásának elve az ellenkezőjébe 
fordul.

Módosítás 68
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság felhatalmazást kap a 
tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
megkötése és az (1) bekezdés a) pontjában 

törölve
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említett megerősítés közötti maximális 
időtartamot meghatározó 
szabályozástechnikai standardok 
elfogadására.

Or. de

Módosítás 69
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat a 
…/…/EU rendelet [az ESMA-rendelet] 
[7–7d.] cikkével összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. de

Módosítás 70
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA az említett szabályozástechnikai 
standardok tervezetét legkésőbb 2012. 
június 30-ig benyújtja a Bizottsághoz.

törölve

Or. de

Módosítás 71
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság felhatalmazást kap az (1) 
bekezdés b) pontjának, valamint az (1) 
bekezdés második albekezdésének való 
megfeleléshez szükséges 
megállapodásokat és biztosíték-, valamint 
tőkeszinteket meghatározó 
szabályozástechnikai standardok 
elfogadására.

törölve

Or. de

Módosítás 72
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződő fél jogi természetétől függően 
az első albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat a 
…/…/EU rendelet [az EBA-rendelet] [7–
7d.] cikkével, a …/…/EU rendelet [az 
ESMA-rendelet] [7–7d.] cikkével, vagy a 
…/…/EU rendelet [az EIOPA-rendelet] 
[7–7d.] cikkével összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. de

Módosítás 73
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBA, az ESMA és az EIOPA az 
említett szabályozástechnikai standardok 

törölve
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közös tervezetét 2012. június 30-ig 
közösen benyújtja a Bizottsághoz.

Or. de

Módosítás 74
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megállapítják az e címben 
foglalt szabályok megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. E 
szankciók legalább közigazgatási 
bírságokat magukban foglalnak. A 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük.

1. A tagállamok megállapítják az e címben 
foglalt szabályok megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. E 
szankciók legalább közigazgatási 
bírságokat magukban foglalnak. A 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamoknak a szankciókra vonatkozó 
szabályaik megállapításakor vagy 
kiigazításakor konzultálniuk kell az 
ESMA-val.

Or. en

Módosítás 75
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzügyi és adott esetben a nem pénzügyi 
szerződő felek felügyeletéért felelős 
illetékes hatóságok közzétesznek minden, a 
3–8. cikk megsértéséért kiszabott 
szankciót, kivéve, ha a közzététel 

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzügyi és adott esetben a nem pénzügyi 
szerződő felek felügyeletéért felelős 
illetékes hatóságok közzétesznek minden, a 
3–8. cikk megsértéséért kiszabott 
szankciót, kivéve, ha a közzététel 
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komolyan veszélyeztetné a pénzügyi 
piacokat, vagy aránytalan kárt okozna az 
érintett feleknek.

komolyan veszélyeztetné a pénzügyi 
piacokat, vagy aránytalan kárt okozna az 
érintett feleknek. A tagállamoknak 
rendszeres időközönként értékelési 
jelentést kell közzétenniük a szankciókra 
vonatkozó szabályaik hatékonyságáról.

Or. en

Módosítás 76
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Minden tagállam biztosítja az illetékes 
hatóságok számára a funkcióik 
gyakorlásához szükséges felügyeleti és 
vizsgálati hatáskört.

2. Minden tagállam biztosítja az illetékes 
hatóságok számára a funkcióik 
gyakorlásához szükséges forrásokat, 
valamint felügyeleti és vizsgálati hatáskört.

Or. en

Módosítás 77
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság vagy bármely más 
hatóság indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az ESMA-t, a kollégiumot és 
más érintett hatóságokat minden olyan, 
központi szerződő félhez kapcsolódó 
vészhelyzetről (ideértve a pénzügyi piacok 
fejleményeit is), amely káros hatással lehet 
a piaci likviditásra vagy a pénzügyi 
rendszer stabilitására bármely olyan 
tagállamban, ahol az adott központi 
szerződő fél, vagy annak valamely 
klíringtagja székhellyel rendelkezik.

Az illetékes hatóság vagy bármely más 
hatóság indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az ESMA-t, a kollégiumot és 
más érintett hatóságokat minden olyan, 
központi szerződő félhez kapcsolódó
potenciális vagy tényleges vészhelyzetről
(ideértve a pénzügyi piacok fejleményeit 
is), amely káros hatással lehet a piaci 
likviditásra vagy a pénzügyi rendszer 
stabilitására bármely olyan tagállamban, 
ahol az adott központi szerződő fél, vagy 
annak valamely klíringtagja székhellyel 
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rendelkezik.

Or. en

Módosítás 78
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A központi szerződő fél csak 
nagymértékben likvid, minimális piaci és 
hitelkockázatú biztosítékokat fogadhat el a 
klíringtagokkal szembeni kitettség 
fedezésére. A központi szerződő fél 
megfelelő levonásokat (haircut) alkalmaz 
az eszközök értéke esetében – e levonások 
tükrözik az eszközértékek csökkenésre 
való hajlamát utolsó újraértékelésük és 
azon időpont között, amikorra 
értékesítésük ésszerűen feltételezhető. A 
központi szerződő fél figyelembe veszi a 
valamely piaci résztvevő nemteljesítését 
követő likviditási kockázatot, valamint a 
bizonyos eszközökhöz kapcsolódó 
koncentrációs kockázatot, ami az 
elfogadható biztosíték és a vonatkozó 
levonások megállapításához vezethet.

1. A központi szerződő fél csak 
nagymértékben likvid, minimális piaci és 
hitelkockázatú biztosítékokat fogadhat el a 
klíringtagokkal szembeni kitettség 
fedezésére. A nem pénzügyi szerződő felek 
tekintetében adott esetben bankgaranciát 
vagy azzal egyenértékű eszközt is el lehet 
fogadni biztosítékként. A központi 
szerződő fél megfelelő levonásokat 
(haircut) alkalmaz az eszközök értéke 
esetében – e levonások tükrözik az 
eszközértékek csökkenésre való hajlamát 
utolsó újraértékelésük és azon időpont 
között, amikorra értékesítésük ésszerűen 
feltételezhető. A központi szerződő fél 
figyelembe veszi a valamely piaci 
résztvevő nemteljesítését követő likviditási 
kockázatot, valamint a bizonyos 
eszközökhöz kapcsolódó koncentrációs 
kockázatot, ami az elfogadható biztosíték 
és a vonatkozó levonások megállapításához 
vezethet.

Or. en

Módosítás 79
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
V cím – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

V. CÍM törölve
Interoperabilitási megállapodások

Or. en

Módosítás 80
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. cikk törölve

Interoperabilitási megállapodások
1. A központi szerződő fél 
interoperabilitási megállapodást köthet 
más központi szerződő féllel, amennyiben 
teljesülnek a 49. és 50. cikkben előírt 
követelmények.
2. Az egy adott kereskedési helyszínnek 
történő szolgáltatásnyújtás céljából más 
központi szerződő féllel kötött 
interoperabilitási megállapodás esetében a 
központi szerződő fél 
megkülönböztetésmentes hozzáféréssel 
rendelkezik az adott kereskedési 
helyszíntől származó, feladatainak 
ellátásához szükséges adatokhoz, valamint 
az érintett ügyletlezárási rendszerekhez.
3. Az (1) és (2) bekezdésben említettek, 
azaz az interoperabilitási megállapodás 
megkötése és az adatállományokhoz vagy 
ügyletlezárási rendszerekhez való 
hozzáférés közvetlenül és közvetetten is 
csak a megállapodásból vagy 
hozzáférésből származó kockázatok 
ellenőrzése érdekében korlátozhatók.

Or. en
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Módosítás 81
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49. cikk törölve

Kockázatkezelés

1. Az interoperabilitási megállapodást 
kötő központi szerződő felek:
a) a megállapodásból származó pótlólagos 
kockázatok hatékony azonosítására, 
felügyeletére és kezelésére szolgáló 
megfelelő politikákat, eljárásokat és 
rendszereket hoznak létre, hogy kellő 
időben tudják teljesíteni 
kötelezettségeiket;
b) megállapodnak jogaikról és 
kötelezettségeikről, beleértve a 
kapcsolatukra irányadó jog 
meghatározását is;
c) azonosítják, felügyelik és hatékonyan 
kezelik a hitel- és a likviditási kockázatot, 
hogy az egyik központi szerződő fél 
klíringtagjának nemteljesítése ne legyen 
hatással az interoperábilis központi 
szerződő félre;
d) azonosítják, felügyelik és kezelik az 
interoperabilitási megállapodásból 
származó potenciális kölcsönös függéseket 
és korrelációkat, amelyek hatással 
lehetnek a klíringtagok koncentrációjához 
és a pénzügyi források összevonásához 
kapcsolódó hitel- és likviditási 
kockázatokra.
A b) pont alkalmazásában a központi 
szerződő felek ugyanazon szabályokat 
alkalmazzák az átutalási megbízások 
rendszereikbe történő bevitelének, illetve a 
visszavonhatatlanságnak az időpontja 
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tekintetében, amelyeket a 98/26/EK 
irányelv rögzít.
A c) pont alkalmazásában a megállapodás 
feltételei rögzítik valamely, az 
interoperabilitási megállapodásban részt 
vevő központi szerződő fél nemteljesítése 
következményeinek kezelésére vonatkozó 
eljárást.
A d) pont alkalmazásában a központi 
szerződő felek szilárd ellenőrzéssel 
rendelkeznek a klíringtagok 
biztosítékának a megállapodás keretében 
történő tovább-jelzálogosítása felett, 
amennyiben ezt illetékes hatóságaik 
engedélyezik. A megállapodás rögzíti, 
hogy e kockázatok hogyan kerülnek 
kezelésre, figyelembe véve az elegendő 
lefedettséget és a továbbterjedés 
korlátozásának szükségességét.
2. Amennyiben a központi szerződő felek 
klíringtagokkal, illetve egymással 
szembeni kitettségének fedezésére szolgáló 
kockázatkezelési modelljei különbözőek, a 
központi szerződő felek azonosítják e 
különbségeket, értékelik az azokból 
esetlegesen származó kockázatokat és 
(többek között pótlólagos pénzügyi 
forrásokat biztosító) intézkedéseket 
hoznak, amelyek korlátozzák a kockázatok 
interoperabililtási megállapodásra 
gyakorolt hatását, valamint a 
továbbterjedési kockázatot tekintve a 
potenciális következményeket, és 
biztosítják, hogy e különbségek a központi 
szerződő felek egyike esetében se 
befolyásolják a klíringtagok nemteljesítése 
következményeinek kezelésére irányuló 
képességet.

Or. en
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Módosítás 82
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50. cikk törölve
Az interoperabilitási megállapodások 

jóváhagyása
1. Az interoperabilitási megállapodáshoz 
az érintett központi szerződő felek illetékes 
hatóságainak előzetes jóváhagyása 
szükséges. A 13. cikk szerinti eljárást kell 
alkalmazni.
2. Az illetékes hatóságok csak akkor 
hagyják jóvá az interoperabilitási 
megállapodást, ha a 49. cikkben rögzített 
követelmények teljesülnek, és a 
tranzakciók elszámolásának a 
megállapodás szerinti technikai feltételei 
lehetővé teszik a pénzügyi piacok 
zökkenőmentes és rendes működését, 
valamint a megállapodás nem csökkenti a 
felügyelet hatékonyságát.
3. Amennyiben valamelyik illetékes 
hatóság úgy véli, nem teljesülnek a (2) 
bekezdésben foglalt feltételek, írásban 
nyújt magyarázatot a kockázatokkal 
kapcsolatos megfontolásairól a többi 
illetékes hatóságnak és az érintett 
központi szerződő feleknek. Értesíti az 
ESMA-t is, amely véleményt bocsát ki a 
kockázattal kapcsolatos megfontolások 
helytállóságáról és az interoperabilitási 
megállapodás elutasításának 
jogosságáról. Az ESMA véleményét 
valamennyi érintett központi szerződő fél 
számára hozzáférhetővé kell tenni. 
Amennyiben az ESMA értékelése eltér az 
érintett illetékes hatóság értékelésétől, a 
hatóság az ESMA véleményét figyelembe 
véve újragondolja álláspontját.
4. Az ESMA 2012. június 30-ig 
iránymutatást vagy ajánlásokat bocsát ki 
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az interoperabilitási megállapodások 
értékelésének következetessé, hatékonnyá 
és eredményessé tétele érdekében, a 
…/…/EU rendelet [az ESMA-rendelet] 8. 
cikkében rögzített eljárással összhangban.

Or. en

Módosítás 83
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kereskedési adattár 
derivatívakategóriák szerinti bontásban 
közzéteszi a neki bejelentett ügyletek 
aggregált pozícióit.

1. A kereskedési adattár rendszeres 
időközönként és könnyen elérhető 
formában derivatívakategóriák szerinti 
bontásban közzéteszi a neki bejelentett 
ügyletek aggregált pozícióit.

Or. en

Módosítás 84
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanezen időpontig a Bizottság az 
ESMA-val és az érintett ágazati 
hatóságokkal együttműködve értékeli a 
nem pénzügyi vállalkozások tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteinek rendszerszintű 
jelentőségét.

Ugyanezen időpontig a Bizottság az 
ESMA-val és az érintett ágazati 
hatóságokkal együttműködve értékeli a 
nem pénzügyi vállalkozások tőzsdén kívüli 
származtatott ügyleteinek rendszerszintű 
jelentőségét, és jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
valamint adott esetben javaslatokat tesz 
nekik a nem pénzügyi vállalatokra 
vonatkozó, 7. cikk szerinti elszámolási 
kötelezettség további helyénvalóságáról 
vagy az ezekhez fűzött módosításokról.
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Or. en

Indokolás

A jelen rendeletre vonatkozó, az Európai Bizottság által végzett hatásvizsgálat nem vizsgálta 
meg azt, hogy a nem pénzügyi ágazatok és/vagy a nem pénzügyi vállalatok tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletei rendszerszintű kockázatot jelentenek-e a szélesebb értelemben vett 
pénzügyi rendszerre nézve, valamint hogy ebből következően indokolt-e a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettség előírása az elszámolási 
értékhatár meghaladása esetén. Ezért az Európai Bizottságnak még indokolnia kell a nem 
pénzügyi ágazatra vonatkozó, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel kapcsolatos 
elszámolási kötelezettségnek az elszámolási értékhatár meghaladása esetén történő 
alkalmazását.


