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17.10.2012 A7-0303/4 

Módosítás  4 

Markus Ferber 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Elisa Ferreira 

az S&D képviselıcsoport nevében 
Olle Schmidt 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
Kai Swinburne 

az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0303/2012 

Markus Ferber 

A pénzügyi eszközök piacai és a tızsdén kívüli származtatott ügyletekrıl, a központi 
szerzıdı felekrıl és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosítása 
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 c bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3c. Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, 
amelyekben meghatározza az (1) 
bekezdésben említett likviditási 
küszöbérték kiszámításához alkalmazandó 
paramétereket és módszereket. 

 Az EÉPH a szabályozástechnikai 
standardtervezeteket ...-ig* benyújtja a 
Bizottságnak. 

 A Bizottság felhatalmazást kap az elsı 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
történı elfogadására. 

 A küszöbérték kiszámítására vonatkozó 
tagállami paramétereket és módszereket 
úgy kell meghatározni, hogy a 
küszöbérték elérésekor a bejelentı 
hatóság felügyelete alá tartozó 
kereskedési helyszíneken az érintett piaci 
eszköz tekintetében a forgalom átlagos 
szintjéhez viszonyítva jelentıs 
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forgalomesés következik be. 

 _________________ 

 * HL kérjük a dátum beillesztését: 12 
hónappal e rendelet hatálybalépése után. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0303/5 

Módosítás  5 

Markus Ferber 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Elisa Ferreira 

az S&D képviselıcsoport nevében 
Olle Schmidt 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
Kai Swinburne 

az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0303/2012 

Markus Ferber 

A pénzügyi eszközök piacai és a tızsdén kívüli származtatott ügyletekrıl, a központi 
szerzıdı felekrıl és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosítása 
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5. Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák: 

 a) az eszközök referenciaadataira 
vonatkozó adatstandardokat és 
adatformátumokat az (1) bekezdéssel 
összhangban, többek között az adatok 
EÉPH-nak és az illetékes hatóságoknak 
történı átadására és frissítésére vonatkozó 
módszereket és megállapodásokat, 
valamint a szóban forgó adatok 
formátumát és tartalmát; 

 b) az EÉPH és az illetékes hatóságok által 
a (4) bekezdés szerint kötendı 
megállapodásokkal kapcsolatban 
szükséges intézkedéseket és feltételeket.  

 Az EÉPH a szabályozástechnikai 
standardtervezeteket ...-ig* benyújtja a 
Bizottságnak. 

 A Bizottság felhatalmazást kap az elsı 
albekezdésben említett szabályozási 
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technikai standardoknak az 
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történı elfogadására. 

 __________________ 

 * HL kérjük a dátum beillesztését: 12 
hónappal e rendelet hatálybalépése után. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0303/6 

Módosítás  6 

Markus Ferber 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Elisa Ferreira 

az S&D képviselıcsoport nevében 
Olle Schmidt 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0303/2012 

Markus Ferber 

A pénzügyi eszközök piacai és a tızsdén kívüli származtatott ügyletekrıl, a központi 
szerzıdı felekrıl és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosítása 
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek meghatározzák: 

6. Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák: 

a) azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
CCP megtagadhatja a hozzáférést, ideértve 
az ügyletek volumenén, a felhasználók 
számán és típusán, vagy más, indokolatlan 
kockázatokat teremtı tényezıkön alapuló 
feltételeket. 

a) azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
CCP megtagadhatja a hozzáférést az 
átruházható értékpapírok és a pénzpiaci 
eszközök vonatkozásában, ideértve az 
ügyletek volumenén, a felhasználók 
számán és típusán, vagy más, indokolatlan 
kockázatokat teremtı tényezıkön alapuló 
feltételeket. 

b) azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
hozzáférést megadják, ideértve a fejlesztési 
fázisban lévı pénzügyi eszközökrıl 
biztosított tájékoztatás bizalmas jellege, az 
elszámolási díjak, a biztosítéki 
követelmények megkülönböztetésmentes 
és átlátható alapja, és a letétek egymással 
szembeni beszámításával kapcsolatos 
mőködési elıírások. 

b) azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
hozzáférést megadják, ideértve a fejlesztési 
fázisban lévı átruházható értékpapírokról 
és pénzpiaci eszközökrıl biztosított 
tájékoztatás bizalmas jellege, az 
elszámolási díjak, a biztosítéki 
követelmények megkülönböztetésmentes 
és átlátható alapja, és a letétek egymással 
szembeni beszámításával kapcsolatos 
mőködési elıírások. 

 Az EÉPH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket ...-ig* benyújtja a 
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Bizottsághoz. 

 A Bizottság hatáskört kap az elsı 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetének az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkének megfelelı elfogadására. 

 ______________ 

 * HL kérjük a dátum beillesztését: 12 
hónappal e rendelet hatálybalépése után. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0303/7 

Módosítás  7 

Markus Ferber 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Elisa Ferreira 

az S&D képviselıcsoport nevében 
Olle Schmidt 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0303/2012 

Markus Ferber 

A pénzügyi eszközök piacai és a tızsdén kívüli származtatott ügyletekrıl, a központi 
szerzıdı felekrıl és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosítása 
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. A kereskedési helyszín illetékes 
hatósága a CCP számára a kereskedési 
helyszínhez való hozzáférést csak akkor 
tagadhatja meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a piacok gördülékeny és 
rendezett mőködését. Ha egy illetékes 
hatóság ezen az alapon megtagadja a 
hozzáférést, akkor a (2) bekezdésben 
említett kérelem kézhezvételétıl számított 
két hónapon belül határozatot hoz, 
amelyben teljes körő indoklást ad a 
kereskedési helyszínnek és a CCP-nek, 
ideértve azokat a bizonyítékokat, 
amelyekre a határozat alapul. 

4. Az átruházható értékpapírok és a 
pénzpiaci eszközök vonatkozásában a 
kereskedési helyszín illetékes hatósága a 
CCP számára a kereskedési helyszínhez 
való hozzáférést csak akkor tagadhatja 
meg, amikor az ilyen hozzáférés 
veszélyeztetné a piacok gördülékeny és 
rendezett mőködését. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0303/8 

Módosítás  8 

Markus Ferber 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Elisa Ferreira 

az S&D képviselıcsoport nevében 
Olle Schmidt 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0303/2012 

Markus Ferber 

A pénzügyi eszközök piacai és a tızsdén kívüli származtatott ügyletekrıl, a központi 
szerzıdı felekrıl és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosítása 
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogad el, 
amelyek meghatározzák: 

6. Az EÉPH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
meghatározzák: 

a) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést a kereskedési helyszín 
megtagadhatja, ideértve az ügyletek 
volumenén, a felhasználók számán vagy 
más, szükségtelen kockázatokat teremtı 
tényezıkön alapuló feltételeket. 

a) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést a kereskedési helyszín 
megtagadhatja az átruházható 
értékpapírok és a pénzpiaci eszközök 
vonatkozásában, ideértve az ügyletek 
volumenén, a felhasználók számán vagy 
más, szükségtelen kockázatokat teremtı 
tényezıkön alapuló feltételeket. 

b) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést megadják, ideértve a fejlesztési 
fázisban lévı pénzügyi eszközre 
vonatkozóan adott tájékoztatás bizalmas 
jellegét és a hozzáféréssel kapcsolatos 
díjak megkülönböztetésmentességét és 
átláthatóságát, a biztosítéki 
követelményeket és a letétkezelés operatív 
követelményeit. 

b) azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
hozzáférést megadják, ideértve a fejlesztési 
fázisban lévı pénzügyi eszközre 
vonatkozóan adott tájékoztatás bizalmas 
jellegét és a hozzáféréssel kapcsolatos 
díjak megkülönböztetésmentességét és 
átláthatóságát, a biztosítéki 
követelményeket és a letétkezelés operatív 
követelményeit. 

 Az EÉPH a szabályozástechnikai 
standardtervezeteket ...-ig* benyújtja a 
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Bizottságnak. 

 A Bizottság hatáskört kap az elsı 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardok 
tervezetének az 1095/2010/EU rendelet 
10–14. cikkének megfelelı elfogadására. 

 ___________________ 

 * HL kérjük a dátum beillesztését: 12 
hónappal e rendelet hatálybalépése után. 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0303/9 

Módosítás  9 

Markus Ferber 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Elisa Ferreira 

az S&D képviselıcsoport nevében 
Olle Schmidt 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
Kai Swinburne 

az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0303/2012 

Markus Ferber 

A pénzügyi eszközök piacai és a tızsdén kívüli származtatott ügyletekrıl, a központi 
szerzıdı felekrıl és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosítása 
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) 

Proposal for a regulation 

35 cikk – 2 bekezdés – bevezetı rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EÉPH az (1) bekezdés alapján csak 
akkor hoz határozatot, ha a következı 
feltételek mindegyike teljesül: 

Az EÉPH az (1) bekezdés alapján csak 
akkor hozhat határozatot, ha a következı 
feltételek egyike teljesül: 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0303/10 

Módosítás  10 

Markus Ferber 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Elisa Ferreira 

az S&D képviselıcsoport nevében 
Olle Schmidt 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
Kai Swinburne 

az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0303/2012 

Markus Ferber 

A pénzügyi eszközök piacai és a tızsdén kívüli származtatott ügyletekrıl, a központi 
szerzıdı felekrıl és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosítása 
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt 
intézkedések arra adnak választ, ha veszély 
merül fel a pénzügyi piacok szabályos 
mőködése és integritása – ezen belül a 
fizikai árucikkek leszállításával 
kapcsolatos megállapodások –, vagy az 
Unió pénzügyi rendszere egészének vagy 
egy részének stabilitása szempontjából; 

a) az (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt 
intézkedések arra adnak választ, ha veszély 
merül fel a pénzügyi piacok szabályos 
mőködése és integritása – ezen belül a 
fizikai árucikkek leszállításával 
kapcsolatos megállapodások és a …/…/EU 
[új MiFID] irányelv 59. cikke (1) 
bekezdésének a)–cb) pontjában felsorolt 
tényezık –, vagy az Unió pénzügyi 
rendszere egészének vagy egy részének 
stabilitása szempontjából; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0303/11 

Módosítás  11 

Markus Ferber 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Elisa Ferreira 

az S&D képviselıcsoport nevében 
Olle Schmidt 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
Kai Swinburne 

az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0303/2012 

Markus Ferber 

A pénzügyi eszközök piacai és a tızsdén kívüli származtatott ügyletekrıl, a központi 
szerzıdı felekrıl és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosítása 
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) jelentıs a hatása, ha veszély merül fel a 
pénzügyi piacok szabályos mőködése és 
integritása – ezen belül a fizikai árucikkek 
leszállításával kapcsolatos megállapodások 
–, vagy az Unió pénzügyi rendszere 
egészének vagy egy részének stabilitása 
szempontjából, vagy jelentısen javítja az 
illetékes hatóságoknak a veszély 
figyelemmel kísérésére való képességét; 

a) jelentıs a hatása, ha veszély merül fel a 
pénzügyi piacok szabályos mőködése és 
integritása – ezen belül a …/…/EU [új 
MiFID] irányelv 59. cikke (1) 
bekezdésének a)–cb) pontjában felsorolt 
tényezık vagy a fizikai árucikkek 
leszállításával kapcsolatos megállapodások 
–, vagy az Unió pénzügyi rendszere 
egészének vagy egy részének stabilitása 
szempontjából, vagy jelentısen javítja az 
illetékes hatóságoknak a veszély 
figyelemmel kísérésére való képességét; 

Or. en 

 
 


