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RÖVID INDOKOLÁS

A pénzügyi eszközökre vonatkozó szabályozás kibővítése és a főbb nemzetközi partnerekkel 
történő összehangolás a válság utáni időszak egyik kiemelten fontos folyamata. Az Unió 
helyesen teszi, hogy a pénzpiacok stabilitásának és átláthatóságának növelésére összpontosít.

Ugyanakkor tisztában kell lenni azzal, hogy a pénzügyi eszközöket és a pénzpiacokat nagyon 
gyakran veszik igénybe nem pénzügyi vállalatok is. Ez igen gyakran fordul elő a 
nyersanyagokkal és az energiaágazatban tevékenykedő vállalatokkal, amely esetekben az 
ilyen eszközök a mögöttes termékekhez kapcsolódnak. Mások fedezeti ügyletekre vagy a 
vállalati pénzgazdálkodás egyéb céljaira használják a pénzügyi eszközöket.

A szabályozást mindig körültekintően kimért adagokban kell előírni. Míg az alulszabályozás 
kockázatot teremt a piacon, a túlszabályozás a költségek emelkedéséhez, és egyes esetekben a 
végfelhasználók számára árnövekedéshez vezet. Az élelmiszercikkek és az energiatermékek 
területén ez a hatás nem lenne örvendetes. A szabályozás fokozása lehetetlenné tenné a piacon 
jelen lévő néhány kisebb vállalat számára, hogy a többletköltségek fedezése mellett állni 
tudják a versenyt. Továbbá amikor a pénzügyi eszközöket mögöttes termékek támogatják, a 
rendszerszintű kockázat minimális.

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek által esetleg teremtett rendszerszintű kockázat 
minimalizálására irányuló összpontosítás érdekében az előadó a javaslatok finomítását ajánlja, 
ami ahhoz kapcsolódik, hogy a nem pénzügyi vállalatok egyrészt biztosítani próbálják a 
tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel történő kereskedés megfelelő szabályozását, 
ugyanakkor csökkenteni szeretnék a szabályozókra és a vállalati szektorra háruló 
adminisztratív terheket.

A javasolt módosítások:

• egyes definíciók egyértelműsítése;

• egyes eljárások megkönnyítése;

• segítségnyújtás az „elszámolási sokk” és a vállalkozásokra háruló egyéb aránytalan 
teher elkerüléséhez;

• tekintettel arra, hogy az elszámolási értékhatár elegendő biztosítékot nyújt, javasolt a 
tájékoztatási értékhatár eltörlése;

• következetesebb és átláthatóbb kritériumok bevezetése a szabályozási döntésekkel 
kapcsolatban;

• az eljárások egyértelműsítése a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek és a szerződő 
felek elszámolás alá vonhatónak minősítése vagy e minősítés megszüntetése során.

MÓDOSÍTÁS

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
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illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Szükség esetén a pénzügyi szerződő 
felekre alkalmazandó szabályok a nem 
pénzügyi szerződő felekre is vonatkoznak.
Köztudott, hogy a nem pénzügyi szerződő 
felek tőzsdén kívüli ügyleteket használnak 
a kereskedelmi tevékenységeikhez 
közvetlenül kapcsolódó kereskedelmi 
kockázat fedezésére. Következésképpen 
annak meghatározása során, hogy egy nem 
pénzügyi szerződő fél az elszámolási 
kötelezettség hatálya alá tartozzon-e, 
figyelembe kell venni a tőzsdén kívüli 
származtatott eszközök alkalmazásának 
célját, valamint az adott nem pénzügyi 
szerződő fél kitettségét ezen eszközökben.
Az elszámolási értékhatár megállapítása 
során az ESMA valamennyi érintett 
hatósággal (például az árupiacokért felelős 
szabályozókkal) konzultál annak 
biztosítása érdekében, hogy az adott 
szektor sajátosságait teljes mértékben 
figyelembe tudja venni. Ezenfelül a 
Bizottság 2013. december 31-ig értékeli a 
különböző szektorokban (beleértve az 
energiaszektort is) a nem pénzügyi cégek 
tőzsdén kívüli származtatott ügyleteinek 
rendszerszintű jelentőségét.

(16) Szükség esetén a pénzügyi szerződő 
felekre alkalmazandó szabályok a nem 
pénzügyi szerződő felekre is vonatkoznak.
Köztudott, hogy a nem pénzügyi szerződő 
felek tőzsdén kívüli ügyleteket használnak 
a kereskedelmi tevékenységeikhez 
közvetlenül kapcsolódó kereskedelmi 
kockázat fedezésére. Következésképpen 
annak meghatározása során, hogy egy nem 
pénzügyi szerződő fél az elszámolási 
kötelezettség hatálya alá tartozzon-e, 
figyelembe kell venni a tőzsdén kívüli 
származtatott eszközök alkalmazásának 
célját, valamint az adott nem pénzügyi 
szerződő fél kitettségét ezen eszközökben.
Az elszámolási értékhatár megállapítása 
során az ESA (ESMA) valamennyi érintett 
hatósággal és érdekelt féllel (például az 
árupiacokért felelős szabályozókkal és az 
energiaágazattal) konzultál annak 
biztosítása érdekében, hogy az adott 
szektor sajátosságait teljes mértékben 
figyelembe tudja venni. Ezenfelül a 
Bizottság 2013. december 31-ig értékeli a 
különböző szektorokban (beleértve az 
energiaszektort is) a nem pénzügyi cégek 
tőzsdén kívüli származtatott ügyleteinek 
rendszerszintű jelentőségét.

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „derivatívakategória”: a tőzsdén kívüli
származtatott ügyletek olyan csoportja, 
amelyek közös lényeges jellemzőkkel 
rendelkeznek;

(4) „derivatívakategória”: olyan
származtatott ügyletek csoportja, amelyek 
közös lényeges jellemzőkkel rendelkeznek;

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „tőzsdén kívüli (OTC, over the counter) 
származtatott ügyletek”: olyan 
származtatott ügyletek, amelyeknek 
végrehajtására nem a 2004/39/EK irányelv 
4. cikke (1) bekezdésének 14. pontjában 
meghatározott szabályozott piacon kerül 
sor;

(5) „tőzsdén kívüli (OTC, over the counter) 
származtatott ügyletek”: olyan 
származtatott ügyletek, amelyeknek 
végrehajtására nem a 2004/39/EK irányelv 
4. cikke (1) bekezdésének 14. pontjában 
meghatározott szabályozott piacon, vagy az 
ugyanezen irányelv 19. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően a szabályozott 
piaccal egyenértékű harmadik országbeli 
piacon kerül sor;

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „pénzügyi szerződő fél”: a 2004/39/EK
irányelvben meghatározott befektetési
vállalkozások, a 2006/48/EK irányelvben 
meghatározott hitelintézetek, a 

(6) „pénzügyi szerződő fél”: olyan, az 
Unióban alapított vállalkozás, amely a 
2004/39/EK irányelv alapján 
engedélyezett befektetési vállalkozás, a 
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73/239/EGK irányelvben meghatározott
biztosítási vállalkozások, a 2002/83/EK
irányelvben meghatározott, 
életbiztosítással foglalkozó biztosítók, a 
2005/68/EK irányelvben meghatározott 
viszontbiztosítók, a 2009/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott, átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozások (ÁÉKBV), a 
2003/41/EK irányelvben meghatározott, 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények, valamint a 2010/…/EU
irányelvben meghatározott 
alternatívbefektetésialap-kezelők;

2006/48/EK irányelv alapján 
engedélyezett hitelintézet, a 73/239/EGK
irányelv alapján engedélyezett biztosítási
vállalkozás, a 2002/83/EK irányelv 
alapján engedélyezett, életbiztosítással 
foglalkozó biztosító, a 2005/68/EK
irányelv alapján engedélyezett 
viszontbiztosító, a 2009/65/EK irányelv 
alapján engedélyezett, átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozások (ÁÉKBV), a 
2003/41/EK irányelvben előírt 
követelményeknek megfelelő, 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények, valamint a 2010/…/EU
irányelv szerinti, uniós 
alternatívbefektetésialap-kezelő által 
kezelt uniós alternatív befektetési alap;

Or. en

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben egy harmadik országban 
székhellyel rendelkező központi szerződő 
felet az ESA (ESMA) a 23. cikknek 
megfelelően elismer, a harmadik ország 
érintett felügyeleti hatósága a 23. cikk (4) 
bekezdésében említett együttműködési 
megállapodások alkalmazásával 
tájékoztatja az ESA-t (ESMA) a 
származtatott ügyletek azon kategóriáiról, 
amelyekkel kapcsolatban az adott 
központi szerződő fél megkapta a jogot az 
elszámolási szolgáltatások nyújtására az 
Unióban székhellyel rendelkező 
klíringtagok vagy ügyfelek számára.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ESMA az (1) bekezdésben említett 
értesítés és felkérés kézhezvételét követően 
hat hónapon belül határozatot hoz, 
amelynek címzettje az őt felkérő illetékes 
hatóság, és amely megállapítja a 
következőket:

2. Az ESA (ESMA) az (1) bekezdésben 
említett értesítés és felkérés és az (1a) 
bekezdésben említett információ 
kézhezvételét követően, hat hónapon belül 
a következőkről hoz határozatot:

a) alkalmas-e az adott derivatívakategória a 
3. cikk értelmében vett elszámolási 
kötelezettség teljesítésére;

a) alkalmas-e az adott derivatívakategória a 
3. cikk értelmében vett elszámolási 
kötelezettség teljesítésére;

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

b) azok az időpontok, amelyektől kezdve 
az elszámolási kötelezettség hatályos, 
beleértve azt az időkeretet, amelyben a 
szerződő felek vagy a szerződő felek 
kategóriái elszámolási kötelezettség 
tárgyát képezik.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ESMA a következőkre alapozza 
döntését: 

3. Az ESA (ESMA) a következőkre 
alapozza a (2) bekezdés a) pontja szerinti
döntését: 

a) a pénzügyi rendszerben rejlő 
rendszerszintű kockázat csökkentése;

a) a pénzügyi rendszerben rejlő 
rendszerszintű kockázat csökkentése;

aa) a piaci partner-hitelkockázat szintjére 
gyakorolt hatás, az érintett 
derivatívákategórián belül és a 
derivatívakategóriák között, az érintett 
származtatott ügyletek csoportjára 
alkalmazott kötelezettség 
eredményeképpen;
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b) az ügyletek likviditása; b) a származtatott ügyletek vonatkozó 
osztályának volumene és likviditása;

c) az árazási információk 
hozzáférhetősége; 

c) az árazási információk hozzáférhetősége 
az érintett származtatott ügyletek 
vonatkozó osztályában;

d) a központi szerződő fél azon képessége, 
hogy kezelje az ügyletek volumenét;

d) a központi szerződő fél azon képessége, 
hogy olyan termékeket ajánljon, amelyek 
figyelembe veszik mindenki igényeit, 
beleértve a kisebb piaci szereplőket, mint 
például a kis- és középvállalkozásokat;

e) a központi szerződő fél által az ügyfelek 
részére biztosított védelem szintje.

e) több mint egy központi szerződő fél 
azon képessége, hogy elszámolási 
szolgáltatásokat nyújtson a származtatott 
ügyletek vonatkozó osztályában;
ea) az elszámolás költségei a piaci 
résztvevők, különösen a nem pénzügyi 
szerződő felek esetében és az egész 
gazdaság számára;
eb) a mögöttes fizikai termékek jellemzői.

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

A döntés meghozatala előtt az ESA 
(ESMA) nyilvános konzultációt szervez és 
szükség esetén konzultál a harmadik 
országok felügyeleti hatóságaival.

Or. en

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az ESA (ESMA) a következőkre 
alapozza a (2) bekezdés b) pontja szerinti 
döntését:
a) a származtatott ügyletek vonatkozó 
osztályának várható volumene;
b) a felsorolt központi szerződő felek azon 
képessége, hogy az ügyletek várható 
volumenét, és az érintett 
derivatívakategóriák elszámolásából 
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adódó kockázatokat kezeljék;
c) a piacon belül aktív, vagy várhatóan 
aktív szerződő felek típusa és száma a 
származtatott ügyletek vonatkozó osztálya 
tekintetében; 
d) az az idő, amire az elszámolási 
kötelezettséggel bíró szerződő félnek 
szüksége van ahhoz, hogy intézkedéseket 
vezessen be annak érdekében, hogy egy 
központi szerződő félen keresztül számolja 
el származtatott ügyleteit;
e) a származtatott ügyletek vonatkozó 
osztályának piacán aktív szerződő felek 
összességének kockázatkezelési, jogi és 
működési kapacitása, amelyet a 3. cikk 
értelmében vett elszámolási kötelezettség 
fedezne;
f) a származtatott ügyletek vonatkozó 
osztályainak összekapcsoltsága a 
pénzpiacokon.

Or. en

Módosítás 9

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 10

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.

Nyilvános konzultációt követően az ESA 
(ESMA) az említett szabályozástechnikai 
standardok tervezetét 2012. június 30-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESMA az Európai Rendszerkockázati 
Testülettel (ESRB) és más érintett 
hatóságokkal konzultálva legkésőbb 2012. 
június 30-ig a Bizottság elé terjeszti e 
szabályozási standardok tervezetét.

Az ESA (ESMA) az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel (ESRB) és 
más érintett hatóságokkal konzultálva, és 
nyilvános konzultációt követően, 2012. 
június 30-ig a Bizottság elé terjeszti e 
szabályozási standardok tervezetét.

Or. en

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. az elszámolási kötelezettség addig tart, 
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

Módosítás 13

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. 

törölve

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság az ESMA-val, az ESRB-vel 
és más érintett hatóságokkal konzultálva 
rendszeres időközönként felülvizsgálja és 
szükség esetén módosítja a (3) 
bekezdésben meghatározott értékhatárokat.

5. A Bizottság az ESA-val (ESMA-val), az 
ESRB-vel és más érintett hatóságokkal 
konzultálva rendszeres időközönként 
felülvizsgálja és a bekezdésnek 
megfelelően szükség esetén módosítja a (3) 
bekezdésben meghatározott értékhatárokat.

Or. en
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Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) amennyiben lehetséges, a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletek feltételeinek időben 
történő megerősítését biztosító elektronikus 
eszközök;

(a) kivéve, ha nincsenek összhangban a 
back-office-ban elterjedt bevált 
gyakorlattal  a szerződések egy bizonyos 
piacán, vagy egy konkrét nem pénzügyi 
szerződő fél számára túl nagy terhet 
jelentenek, a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletek feltételeinek időben történő 
megerősítését biztosító elektronikus 
eszközök;

Or. en

Módosítás 16

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

A b) pont alkalmazásában a még nyitott 
ügyletek értékét naponta, piaci értéken kell 
meghatározni (marked-to-market), a 
kockázatkezelési eljárások pedig előírják a 
biztosítékok időben történő, pontos és 
megfelelőképpen elkülönített cseréjét, az 
érvényes piaci gyakorlatnak megfelelően,
valamint, a pénzügyi szerződő felek 
esetében, az arányos tőkeellátottságot.

Or. en
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Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a) és b) pontjaiban 
szereplő kötelezettségek nem vonatkoznak 
az olyan tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekre, amelyeket nem pénzügyi 
szerződő fél azelőtt a dátum előtt kötött 
meg, mielőtt a 7. cikk (2) bekezdésében 
szereplő elszámolási kötelezettség arra a 
nem pénzügyi szerződő félre érvényes lesz.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az EBA (ESMA) 2012. június 30-ig, 
nyilvános konzultációt követően benyújtja 
a Bizottsághoz az említett 
szabályozástechnikai standardok tervezetét.

Or. en

Módosítás 19

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

Az ESA (EBA), az ESA (ESMA) és az ESA 
(EIOPA) az említett szabályozástechnikai 
standardok közös tervezetét 2012. június 
30-ig, nyilvános konzultációt követően
közösen benyújtja a Bizottsághoz.
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Módosítás 20

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 ESA-
val (ESMA) 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 javaslatokat tesz nekik a nem 
pénzügyi vállalatokra vonatkozó, 7. cikk 
szerinti elszámolási kötelezettség további 
helyénvalóságáról vagy az ezekhez fűzött 
módosításokról.

Or. en


