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MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Abban az esetben, ha egy 
kereskedési helyszínen egy pénzügyi 
eszköz ára jelentősen emelkedik, ami a 
megelőző értékhez viszonyítva 
egyértelműen aránytalan mértékű, és a 
kibocsátó aktuális pénzügyi helyzetével 
nincs összefüggésben, amely ezért 
pénzeszköz-buborékok létrejöttének 
rendszerszintű kockázatait vonhatja maga 
után, az illetékes hatóságnak szükség 
esetén a gyors beavatkozás érdekében 
jogot kell biztosítani arra, hogy a szóban 
forgó kereskedési helyszínen ideiglenesen 
betiltsa az adott pénzügyi eszközzel történő 
kereskedést.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Mivel egyes tagállamok már 
korábban korlátozásokat vezettek be a 
shortolást illetően, és mivel 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
kötelező erejű technikai jellegű 
standardok kerülnek meghatározásra, 
amelyeket azt megelőzően kell elfogadni, 

(37) Mivel eddig csupán egyes tagállamok 
vezettek be korlátozásokat a shortolást 
illetően, az uniós szintű szabályozásnak 
mihamarabb életbe kell lépnie. Erre a 
továbbra is fennálló jelentős piaci 
instabilitás, valamint az állampapírokkal 
lebonyolított hitel-nemteljesítési 
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hogy a bevezetni kívánt kereteket 
hasznosan alkalmazni tudnák, megfelelő 
hosszúságú határidőt kell előírni,

csereügyletekkel kapcsolatos problémák 
miatt is szükség van. A helyzet 
stabilizálása egy ilyen, uniós szintű 
szabályozáson keresztül ezért az egész 
Unió számára sürgető.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. E rendelet alkalmazásában valamely 
természetes vagy jogi személy akkor 
rendelkezik fedezetlen pozícióval valamely 
tagállam vagy az Unió kötelezettségéhez 
kapcsolódó hitel-nemteljesítési 
csereügyletben, ha a szóban forgó hitel-
nemteljesítési csereügylet nem a kibocsátó 
hitelképességének csökkenésével 
kapcsolatos kockázatot hivatott fedezni, 
amennyiben a természetes vagy jogi 
személy más pozícióval is rendelkezik, 
amelynek értékére az ilyen csökkenés 
valószínűsíthetően negatív hatást 
gyakorolna. A hitel-nemteljesítési 
csereügyletben a referenciakibocsátó 
nemteljesítése vagy a vele kapcsolatos 
hitelesemény esetén fizetésre vagy 
kártérítésre kötelezett fél ennek a 
bekezdésnek az alkalmazásában pusztán az 
említett kötelezettség okán nem 
rendelkezik fedezetlen pozícióval.

Indokolás

Az állampapírokkal kapcsolatos hitel-nemteljesítési csereügyletek a kockázatenyhítés 
hatékony eszközeit képezik az ügylet tárgyát képező állampapír kivételével számos különböző 
eszköz, például olyan vállalatok adósságeszközei esetében, amelyek hitelképessége szorosan 
kötődik a szóban forgó államhoz. Korlátozások bevezetése vagy adatszolgáltatási 
kötelezettség előírása azon piaci résztvevők számára, akik hitel-nemteljesítési csereügyleteket 
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használnak a vállalati adósság fedezetére, elriasztaná e résztvevőket az ilyen adósságba 
történő befektetésektől, ami kihatással lenne a vállalatok tőkeemelési képességére.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A bejelentési küszöbérték az érintett 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje 
értékének 0,2%-a és az ezt az értéket 
meghaladó minden további 0,1%.

2. A bejelentési küszöbérték az érintett 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje 
értékének 1%-a és az ezt az értéket 
meghaladó minden további 0,1%.

Indokolás

Az 1%-os arány megfelelőbb a rendszerkockázat jelzésére. Máskülönben a rendelet 
egyszerűen kiegészítő adminisztratív terheket írhatna elő, ami nem biztosítaná az ésszerű 
költség-haszon arányt.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A kereskedésre bevezetett részvényekkel 
rendelkező kereskedési helyszínek vagy az 
olyan befektetési vállalkozások, amelyek 
ügyfeleik utasítására kereskedési 
helyszínen kívül ilyen eszközökkel 
foglalkoznak, olyan eljárásokat vezetnek 
be, amelyek biztosítják, hogy a kereskedési 
helyszínen vagy a befektetési 
vállalkozáson keresztül megbízásokat 
bonyolító természetes vagy jogi 
személyeknek lehetőségük legyen a
részvények shortolása esetén az eladási 
megbízást short megbízásként megjelölni. 
A kereskedési helyszín a short 
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megbízásként megjelölt megbízások 
összegét kivonatos formában legalább napi 
rendszerességgel közzéteszi.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1f. Az (1) bekezdés egységes alkalmazási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságot hatáskörrel ruházzák fel, hogy 
végrehajtás-technikai standardokat 
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fogadjon el a megbízások megjelölésére 
vonatkozó eljárások kidolgozása és az 
adatok egységesítésének megkönnyítése 
érdekében egységesített adatformátumok 
meghatározása tekintetében.
Az első albekezdésben említett 
végrehajtás-technikai standardokat az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban fogadják el.
Az ESA (ESMA) az említett végrehajtás-
technikai standardtervezetet [2011. 
december 31]-ig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az érintett illetékes hatóság naponta 
közzéteszi a nettó rövid pozíciók összesített 
mennyiségét minden olyan részvény 
esetében, amellyel kapcsolatban az. 5. 
cikkel összhangban értesítést kapott. E 
közzététel nem nevezi meg a nettó rövid 
pozíció birtokosát.

Indokolás

Az egyéni rövid pozíciók közzététele nem segíti a szabályozókat a piaci visszaélések 
feltárásában, és három hátránya van: (1) a rövid pozíciók birtokosait ki teszi a rövid pozíciók 
kényszerű bezárásának (short squeeze) és más, visszaélésre épülő magatartás lehetőségének; 
(2) a csordaszellemet ösztönzi, azaz valószínűsíti, hogy a gyakorlatlan befektetők eladnak, ha 
egy tapasztaltabb befektetőt rövid pozícióban látnak, ezzel súlyosbítva a piac visszaesését; (3) 
csökkenti a likviditást, mert a befektetők nem szeretik, ha rövid pozíciójuk vállalatok előtt 
ismertté válik, ezért szívesebben elkerülik a shortolást. Az összesített közzététel hasznos 
információt nyújt a piaci résztvevőknek a jelentős rövid pozíciók általános mennyiségére 
vonatkozóan.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A közzétételi küszöbérték az érintett 
vállalkozás kibocsátott részvénytőkéje 
értékének 0,5%-a és az ezt az értéket 
meghaladó minden további 0,1%.

törölve

Indokolás

A módosítás célja összhang teremtése a 7. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A módosítás célja összhang teremtése a 7. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással.

Módosítás 11
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén 
shortolhat a valamely kereskedési 
helyszínen történő kereskedésre bevezetett 
részvényekkel vagy állampapír-
instrumentumokkal:

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
kizárólag akkor shortolhat a valamely 
kereskedési helyszínen történő 
kereskedésre bevezetett részvényekkel 
vagy állampapírokkal, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül azon 
kereskedelmi nap 23 óra 59 percéig, 
amelyen a szóban forgó személy a short 
ügyletet megkezdi:

Indokolás

A javasolt módosításnak (és a cikk további változtatásainak) az a célja, hogy megfelelő 
ellenőrzést tartson fenn a fedezetlen short ügyletek tekintetében azáltal, hogy a piaci 
résztvevőktől megköveteli vagy az értékpapírok kereskedési napon belül történő megszerzését, 
vagy pedig a rövid pozíciók fedezetét, ami jobban tükrözi a piaci gyakorlatot, és lehetővé 
teszi, hogy ne kelljen szükségtelenül előre lezárni a likviditást valamely javasolt ügylet 
tekintetében.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) a természetes vagy jogi személy a 
részvényt vagy állampapírt 
visszavásárolta;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(c) a természetes vagy jogi személy 
megállapodást kötött egy harmadik féllel, 
amelynek értelmében a harmadik fél 
megerősítette, hogy a részvényt vagy 
állampapírt az ügylet esedékességének 
napján kölcsönvételi vagy shortolási 
ügylet lebonyolítása céljából a szóban 
forgó személy rendelkezésére bocsátja.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Nem alkalmazandó az 5., 6., 7., 8. és 12. 
cikk, sem pedig a 16.,17., 18. vagy 24. 
cikkben említett egyetlen korlátozás vagy 
kötelezettség sem a befektetési 
vállalkozások, harmadik országbeli entitás 
vagy olyan helyi vállalkozások 
tevékenységére, amelyek valamely 
harmadik ország kereskedési helyszínének 
vagy piacának tagjai, és amelyeknek a jogi 
és felügyeleti kereteit a (2) bekezdésben 
foglaltakkal egyenértékű előírásoknak 
megfelelően bejelentették, ha azok 
megbízóként kereskednek valamely 
kereskedési helyszínen vagy azon kívül 
forgalmazott pénzügyi eszközzel az alábbi 
minőségek valamelyikében vagy 
egyidejűleg mindkét alábbi minőségben:

Indokolás

Az árjegyzőket ugyancsak fel kell menteni a kivételes helyzetekre előírt minden korlátozás 
vagy kötelezettség alól, mert ezekben a helyzetekben ugyanolyan szükség van az általuk a piac 
számára biztosított likviditásra.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) összehasonlítható nagyságú és árban 
versenyképes kötelező egyidejű kétirányú 
árajánlattétellel, amelynek 
eredményeképpen rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítanak a 
piacon;

(a) összehasonlítható nagyságú és árban 
versenyképes rendszeres és állandó
kétirányú árajánlattétellel, amelynek 
eredményeképpen rendszeresen és 
folyamatosan likviditást biztosítanak a 
piacon;

Indokolás

A „rendszeres és állandó” a legjobb megszövegezés azon valós helyzet leírására, amelyben 
az árjegyzők tevékenységüket végzik.  

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) ha egy befektetési vállalkozás egy 
ügyfél nevében olyan megbízást hajt 
végre, amelynek eredményeképp az ügyfél 
nyitott hosszú pozíciót fedez.

Indokolás

Ez a helyzet előfordulhat a gyakorlatban, nyitott pozíciót fedező fordított megbízással (pl. 
hitel-nemteljesítési csereügylet), és a művelet ettől fogva már nem spekulatív, ezért kockázati 
művelet.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Nem alkalmazandó a 8. és 12. cikk a 
természetes vagy jogi személy 
tevékenységére abban az esetben, ha az
egy állampapír-kibocsátóval kötött 
megállapodás alapján meghatalmazott 
elsődleges értékpapír-kereskedői 
minőségben megbízóként kereskedik 
valamely pénzügyi eszközzel az 
állampapírral kapcsolatos elsődleges vagy 
másodlagos piaci műveleteket illetően.

3. Nem alkalmazandó az 8. és 12. cikk, 
sem pedig a 16., 17., 18. vagy 24. cikkben 
említett egyetlen korlátozás olyan 
természetes vagy jogi személy 
tevékenységére, aki egy állampapír-
kibocsátóval kötött megállapodás alapján 
meghatalmazott elsődleges értékpapír-
kereskedői minőségben lép fel, és aki egy 
tagállam állampapírjával kapcsolatos 
elsődleges vagy másodlagos piaci 
műveleteket illetően valamely pénzügyi 
eszközzel megbízóként kereskedik.

Indokolás

Az elsődleges értékpapír-kereskedők könnyebben vásárolhatnak állampapírokat és 
biztosíthatnak likviditást a piac számára, ha az állampapírok szélesebb skálájával hajthatnak 
végre hitel-nemteljesítési csereügyleteket, és nemcsak azokkal, amelyek esetében elsődleges 
értékpapír-kereskedők.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága a mentesség igénybevételét 
megtilthatja, ha úgy ítéli meg, hogy a 
szóban forgó természetes vagy jogi 
személy nem felel meg a mentesség 
feltételeinek. Bármely tilalmat az előző 
bekezdésben említett harminc naptári 
napos időszakon belül kell bevezetni, 
illetve azt követően, ha az illetékes hatóság 
tudomására jut, hogy a szóban forgó 

6. A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága a mentesség igénybevételét 
megtilthatja, ha úgy ítéli meg, hogy a 
szóban forgó természetes vagy jogi 
személy nem felel meg a mentesség 
feltételeinek. Bármely tilalmat az előző 
bekezdésben említett tizenöt naptári napos 
időszakon belül kell bevezetni, illetve azt 
követően, ha az illetékes hatóság 
tudomására jut, hogy a szóban forgó 
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személy körülményeiben olyan változás 
következett be, amelyek következtében 
már nem felel meg a feltételeknek.

személy körülményeiben olyan változás 
következett be, amelyek következtében 
már nem felel meg a feltételeknek.

Indokolás

Az ügyletek sebességére tekintettel a 15 nap reálisabb követelmény.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a long ügylet, ha egy pénzügyi eszköz 
ára jelentősen emelkedik, ami a megelőző 
értékekhez viszonyítva egyértelműen 
aránytalan mértékű, a kibocsátó aktuális 
pénzügyi helyzetével nem összefüggő 
növekedés figyelhető meg, amely ezért 
pénzeszköz-buborékok létrejöttének 
rendszerszintű kockázatait vonhatja maga 
után.

Indokolás

A long ügylet is veszélyes lehet, ha pénzeszköz-buborékok létrejöttéhez vezet. Amennyiben a 
long ügyletek rendszerszintű kockázatokat válthatnak ki (mint például a dot.com buborékok 
esetében az Egyesült Államokban), úgy az illetékes hatóságot fel kell jogosítani arra, hogy e 
buborékok kialakulásának megelőzése érdekében beavatkozhasson.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az árfolyamesés mértékének részvények Az árfolyamesés mértékének részvények 
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esetén el kell érnie vagy meg kell haladnia 
a 10%-ot, más típusú pénzügyieszköz-
kategóriák esetén pedig a Bizottság által 
meghatározandó összeget.

esetén el kell érnie vagy meg kell haladnia 
a 15%-ot, más típusú pénzügyieszköz-
kategóriák esetén pedig a Bizottság által 
meghatározandó összeget.

Indokolás

Az árfolyam növekedése (spirál) esetén jelenleg az általánosan elfogadott határérték 15%. A 
szimmetria elve megköveteli, hogy ugyanazt a határértéket alkalmazzák az árfolyamesés 
esetére is. 

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy szabályozástechnikai 
standardokat fogadjon el, amelyekben 
meghatározza a részvények 10%-os
árfolyamesése, illetve a Bizottság által a 
(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
meghatározott értékcsökkenés 
számításának módszerét.

A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy szabályozástechnikai 
standardokat fogadjon el, amelyekben 
meghatározza a részvények 15%-os
árfolyamesése, illetve a Bizottság által a 
(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
meghatározott értékcsökkenés 
számításának módszerét.

Indokolás

Az árfolyam növekedése (spirál) esetén jelenleg az általánosan elfogadott határérték 15%. A 
szimmetria elve megköveteli, hogy ugyanazt a határértéket alkalmazzák az árfolyamesés 
esetére is. 

Módosítás 22

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

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

1. Mind az ESMA, mind az illetékes 
hatóság a saját honlapján közzéteszi a 16–
19. cikkben említett bármely intézkedés 
bevezetéséről vagy meghosszabbításáról 
szóló értesítést.

Indokolás

Az intézkedések bevezetésére vagy meghosszabbítására vonatkozó határozat egy helyen (az 
ESMA-nál) történő központosítása meggyorsítja a szóban forgó döntéshozatalt. 

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a tranzakció céljának magyarázatát, 
valamint hogy a tranzakció valamely 
kockázat fedezésére szolgál-e vagy más 
célja van;

(a) a tranzakció céljának magyarázatát;
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Indokolás

Efféle tranzakciókba nem feltétlenül kockázatfedezés érdekében bocsátkoznak az emberek, és 
azok tisztán spekulatív jellegűek is lehetnek. A lényeges teendő annak biztosítása (a 
rendelkezésre bocsátott információk alapján), hogy az ilyen típusú tranzakciók célja ne a piac 
manipulálása vagy kizsákmányolása legyen.  

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a mögöttes kockázat igazolására 
szolgáló információkat olyan esetben, ha 
a tranzakció kockázatfedezeti célokat 
szolgál.

törölve

Indokolás

Efféle tranzakciókba nem feltétlenül kockázatfedezésérdekében bocsátkoznak az emberek, és 
azok tisztán spekulatív jellegűek is lehetnek. A lényeges teendő annak biztosítása (a 
rendelkezésre bocsátott információk alapján), hogy az ilyen típusú tranzakciók célja ne a piac 
manipulálása vagy kizsákmányolása legyen.  

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az illetékes hatóságok csak olyan 
esetekben kötnek információcseréről szóló
együttműködési megállapodásokat 
harmadik országok illetékes hatóságaival, 
ha a továbbadott információkra legalább a 
29. cikkben meghatározottakkal 
egyenértékű szakmai titoktartási garancia 
vonatkozik. Az említett 
információcserének az említett illetékes 

3. Az illetékes hatóságok nem köthetnek
olyan együttműködési megállapodásokat 
harmadik országokkal, amelyek 
következményeképpen a tagállamokra az 
információk megadásával kapcsolatos 
kötelezettségeken kívül egyéb 
kötelezettségek is hárulnak.
Információcseréről szóló együttműködési 
megállapodások csak abban az esetben 
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hatóságok feladatainak az ellátását kell 
szolgálnia.

köthetők, ha a továbbadott információkra 
legalább a 29. cikkben meghatározottakkal 
egyenértékű szakmai titoktartási garancia 
vonatkozik. Az említett 
információcserének az említett illetékes 
hatóságok feladatainak az ellátását kell 
szolgálnia.

Indokolás

A módosítás rendeltetése a szöveg pontosítása, ami másfelől az illetékes hatóságokra jogi 
kötelezettséget ró együttműködési megállapodások megkötésére annak bizonyos ismerete 
nélkül, hogy mi történne e megállapodások megkötése nélkül. Azt is világossá kell tenni, hogy 
az együttműködési megállapodások nem járhatnak bizonyos kötelezettségekkel a tagállamok 
számára – például viszonossági intézkedések vállalása révén –, mivel ez összeütközésben 
állhat a tagállamok alkotmányaival és e rendelettel.
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