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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok 
mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő 
referenciamutatók kijelölése tekintetében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0337),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-
0209/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha a javaslatát más 
szöveggel helyettesíti, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes 
harmadik országbeli referencia-árfolyamok 
mentessége, valamint egyes megszűnő 

az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes 
harmadik országbeli referencia-árfolyamok 
mentessége, valamint egyes megszűnő 
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referenciamutatókat helyettesítő 
referenciamutatók kijelölése tekintetében 
történő módosításáról

referenciamutatókat helyettesítő 
referenciamutatók kijelölése tekintetében 
történő módosításáról és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Központi Bank 
véleményére,

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyesült királysági Financial 
Conduct Authority (a továbbiakban: 
FCA) bejelentette, hogy 2021 végéig 
beszünteti az egyik legfontosabb 
referencia-kamatláb, a londoni bankközi 
kamatláb (Libor) előállításának 
támogatását. Az Egyesült Királyságnak az 
Unióból történő kilépéséhez kapcsolódó 
átmeneti időszak 2021. december 31-i 
lejáratát követően a Libor nem minősül 
kritikus referenciamutatónak. Ennek 
ellenére a Libor megszűnése hátrányos 
következményekkel járhat, amelyek 
jelentős zavart idéznek elő az uniós 
pénzügyi piacok működésében. Az 
Unióban a hitelek, kölcsönök, lekötött 
betétek és származtatott termékek területén 
jelenleg fennálló és 2021. december 31-ét 
követően lejáró, referenciaként a Liborra 
hivatkozó ügyletállományhoz nem 
kapcsolódnak a Libor megszűnésére 
vonatkozó megbízható biztonsági 
rendelkezések. Az érintett ügyletek között 

(4) Az Egyesült Királyság Európai 
Unióból való kilépését követően az 
átmeneti időszak 2020. december 31-i 
lejártával a londoni bankközi kamatláb 
(Libor) nem minősül többé kritikus 
referenciamutatónak, miközben az 
egyesült királysági Financial Conduct 
Authority (a továbbiakban: FCA) 
bejelentette, hogy az átmeneti rendszer 
2021. december 31-i lejártáig beszünteti a 
Libor – az egyik legfontosabb referencia-
kamatláb – előállításának támogatását. A 
Libor megszűnése hátrányos 
következményekkel járhat, amelyek 
jelentős zavart idéznek elő az uniós 
pénzügyi piacok működésében. Az 
Unióban a hitelek, kölcsönök, lekötött 
betétek és származtatott termékek területén 
jelenleg fennálló és 2021. december 31-ét 
követően lejáró, referenciaként a Liborra 
hivatkozó ügyletállományhoz nem 
kapcsolódnak a Libor megszűnésére 
vonatkozó megbízható biztonsági 
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sok olyan található, amely 2021. december 
31. előtt nem tárgyalható újra a biztonsági 
rendelkezések beemelése céljából. A Libor 
megszűnése ezért jelentős zavart idézhet 
elő az uniós pénzügyi piacok 
működésében.

rendelkezések. Az érintett ügyletek között 
sok olyan található, amely 2021. december 
31. előtt nem tárgyalható újra a biztonsági 
rendelkezések beemelése céljából. A Libor 
megszűnése ezért jelentős zavart idézhet 
elő az uniós pénzügyi piacok 
működésében.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A helyettesítő referenciamutató 
felhasználása kizárólag olyan ügyletek 
esetében megengedhető, amelyek 
újratárgyalására az érintett 
referenciamutató megszűnése előtt nem 
került sor. A Bizottság által kijelölt 
helyettesítő referenciamutató 
felhasználását ezért olyan ügyletekre kell 
korlátozni, amelyeket a felügyelt 
szervezetek már a helyettesítő 
referenciamutatót kijelölő végrehajtási jogi 
aktus hatálybalépésének időpontja előtt 
megkötöttek. Ezenkívül arra figyelemmel, 
hogy a végrehajtási jogi aktus célja az 
ügyleti folytonosság biztosítása, a 
helyettesítő referenciamutató kijelölése 
nem érintheti azokat az ügyleteket, 
amelyekhez már megfelelő biztonsági 
rendelkezés kapcsolódik.

(9) A helyettesítő referenciamutató 
felhasználása kizárólag olyan ügyletek 
esetében megengedhető, amelyek 
újratárgyalására az érintett 
referenciamutató megszűnése előtt nem 
került sor. A Bizottság által kijelölt 
helyettesítő referenciamutató 
felhasználását ezért olyan ügyletekre kell 
korlátozni, amelyeket a felügyelt 
szervezetek már a helyettesítő 
referenciamutatót kijelölő végrehajtási jogi 
aktus hatálybalépésének időpontja előtt 
megkötöttek. Ezenkívül arra figyelemmel, 
hogy a végrehajtási jogi aktus célja az 
ügyleti folytonosság biztosítása, a 
helyettesítő referenciamutató kijelölése 
nem érintheti azokat az ügyleteket, 
amelyekhez már kapcsolódik biztonsági 
rendelkezés.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A helyettesítő referenciamutató 
kijelölésére vonatkozó végrehajtási 
hatáskörei gyakorlásakor a Bizottságnak 

(10) A helyettesítő referenciamutató 
kijelölésére vonatkozó végrehajtási 
hatáskörei gyakorlásakor a Bizottságnak 
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figyelembe kell vennie a referenciamutató 
kamatjegyzése szerinti devizanem 
tekintetében illetékes központi bank 
szervezésében működő magánszektorbeli 
munkacsoportok által a megszűnő 
referenciamutatóra hivatkozó, meglévő 
pénzügyi eszközökben és ügyletekben 
felhasználandó helyettesítő rátákra 
vonatkozóan megfogalmazott ajánlásokat. 
Az ajánlásoknak széles körű nyilvános 
konzultációkon és szakértői ismereteken 
kell alapulniuk, és tükrözniük kell a 
referenciamutató felhasználói közötti 
megállapodást a megszűnő referencia-
kamatláb legmegfelelőbb helyettesítő 
rátájára vonatkozóan.

figyelembe kell vennie a referenciamutató 
kamatjegyzése szerinti devizanem 
tekintetében illetékes hatóságok 
szervezésében működő magánszektorbeli 
munkacsoportok által a megszűnő 
referenciamutatóra hivatkozó, meglévő 
pénzügyi eszközökben és ügyletekben 
felhasználandó helyettesítő rátákra 
vonatkozóan megfogalmazott ajánlásokat. 
Az ajánlásoknak széles körű nyilvános 
konzultációkon és szakértői ismereteken 
kell alapulniuk, és tükrözniük kell a 
referenciamutató felhasználói közötti 
megállapodást a megszűnő referencia-
kamatláb legmegfelelőbb helyettesítő 
rátájára vonatkozóan. Ezek az ajánlások 
továbbá teljes egészében e 
magánszektorbeli munkacsoportok 
ajánlásai, és azok a hatóságok, amelyek 
égisze alatt e munkacsoportok működnek, 
nem vállalnak semmiféle felelősséget az 
ajánlások tartalmáért, és nem feltétlenül 
értenek egyet az azokban kifejtett 
álláspontokkal.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Jelenleg folyik az Európai 
Parlament és a Tanács 648/2012/EU 
rendeletének1a arra irányuló módosítása, 
hogy a piaci résztvevők számára 
egyértelművé tegyék, hogy azokra az 
ügyletekre, amelyeket azt megelőzően 
hoztak létre vagy újítottak meg, hogy 
megkezdődött az elszámolási vagy letéti 
követelményeknek a referencia-kamatláb 
alapjául szolgáló tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekre (a továbbiakban: 
elődügyletek) való alkalmazása, nem kell 
alkalmazni az említett követelményeket, 
amennyiben azok megújítására kizárólag 
a referencia-kamatlábra vonatkozó 
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reform végrehajtása vagy a 
végrehajtására való felkészülés céljából 
került sor. Az (EU) 2016/1011 rendelet 
előírja a felügyelt szervezetek számára, 
hogy készítsenek és tartsanak fenn 
megbízható írásbeli terveket, amelyek 
meghatározzák azokat az intézkedéseket, 
amelyeket abban az esetben hoznának, ha 
valamely referenciamutató lényegesen 
megváltozna vagy megszűnne, és hogy 
ezeket a terveket tükrözzék az ügyfelekkel 
fennálló szerződéses kapcsolatukban. E 
kötelezettségek piaci szereplők általi 
teljesítésének elősegítése, valamint a 
bármely típusú referenciamutatót 
referenciaként használó tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletek 
megbízhatóságának fokozására irányuló, 
piaci szereplők általi fellépések 
előmozdítása érdekében módosítani kell a 
648/2012/EU rendeletet annak 
egyértelművé tétele érdekében, hogy az 
elődügyletekre nem vonatkoznak az 
említett elszámolási és letéti 
követelmények, amennyiben ezeket az 
ügyleteket lecserélik, módosítják vagy 
megújítják, akár külön-külön, akár 
valamely ügyletportfólióhoz kapcsolódó 
változtatások részeként, kizárólag az 
alapjukul szolgáló referencia-kamatláb 
más kamatlábbal való – a referencia-
kamatlábra vonatkozó reform 
végrehajtása vagy a végrehajtására való 
felkészülés céljából történő – felváltása 
vagy az alapjukul szolgáló bármely 
referencia-kamatlábra vonatkozó 
pótrendelkezések – az említett reform 
végrehajtása vagy végrehajtására való 
felkészülés, illetve szerződéseik 
megbízhatóságának fokozása érdekében 
történő – bevezetése céljából. Ezek a 
módosítások a piaci szereplők számára 
biztosítandó egyértelműség érdekében 
szükségesek, és nem érinthetik a tőzsdén 
kívüli származtatott ügyletek más célú 
lecserélésével, módosításával vagy 
megújításával kapcsolatos elszámolási és 
letéti kötelezettségek hatályát. 
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__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a 
tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a 
központi szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról.

Or. en

Indokolás

[Lásd a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására vonatkozó keretrendszerről 
szóló (EU) ***/*** európai parlamenti és tanácsi rendelet (75aa) preambulumbekezdését és 
80. cikkének (1a) bekezdését] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10341-2020-
INIT/en/pdf

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
(EU) 2016/1011 rendelet
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság a 49. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el, amelyekben 
megállapítja és adott esetben frissíti a (3) 
bekezdésben rögzített kritériumokat 
teljesítő referencia-árfolyamokat. A 
Bizottság által a (3) bekezdés szerint 
kijelölt, harmadik országbeli referencia-
árfolyamot felhasználó felügyelt 
szervezetek illetékes hatóságai legalább 
kétévente jelentést készítenek a Bizottság 
és az ESMA részére azon származtatott 
ügyletek számáról, amelyek az adott 
referencia-árfolyamot használják fel a 
harmadik országbeli fizetőeszközök 
árfolyam-volatilitásának fedezésére.;

4. A Bizottság a 49. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el, amelyekben 
megállapítja és adott esetben frissíti a (3) 
bekezdésben rögzített kritériumokat 
teljesítő referencia-árfolyamokat, és ezt a 
listát rendszeresen frissíti.

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
23a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a pénzügyi eszközök és ügyletek, 
valamint teljesítménymérések nem 
tartalmaznak megfelelő biztonsági 
rendelkezést.

b) a pénzügyi eszközök és ügyletek, 
valamint teljesítménymérések nem 
tartalmaznak biztonsági rendelkezést.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
23a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben foglalt 
feltételek bármelyikének teljesülése esetén 
a Bizottság az 50. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében végrehajtási jogi aktusokat fogad 
el helyettesítő referenciamutató kijelölése 
céljából. Az (1) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktus elfogadásakor a 
Bizottság figyelembe veszi a 
referenciamutató kamatjegyzése szerinti 
devizanem tekintetében illetékes központi 
bank szervezésében működő, alternatív 
referencia-kamatlábbal foglalkozó 
munkacsoport által megfogalmazott 
ajánlásokat, ha ilyen ajánlások 
rendelkezésre állnak.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt 
feltételek bármelyikének teljesülése esetén 
a Bizottság az 50. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében végrehajtási jogi aktusokat fogad 
el helyettesítő referenciamutató kijelölése 
céljából. Az (1) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktus elfogadásakor a 
Bizottság figyelembe veszi a 
referenciamutató kamatjegyzése szerinti 
devizanem tekintetében illetékes hatóság 
szervezésében működő, alternatív 
referencia-kamatlábbal foglalkozó 
munkacsoport által megfogalmazott 
ajánlásokat, ha ilyen ajánlások 
rendelkezésre állnak.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
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(EU) 2016/1011 rendelet
23a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ez a cikk a kritikus referencia-
kamatlábakra alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Az 648/2012/EU rendelet módosítása

Az 648/2012/EK rendelet 13a. cikke 
helyébe a következő szöveg lép:
„13a. cikk
A referencia-kamatlábak más 
kamatlábbal való felváltása és szerződéses 
pótrendelkezések bevezetése az 
elődügyletek esetében
1. A 11. cikk (3) bekezdésében 
említett szerződő felek az e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapján már 
meglévő kockázatkezelési eljárásaikat 
továbbra is alkalmazhatják azokra a nem 
központilag elszámolt tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekre, amelyek 
megkötésére vagy megújítására az előtt 
került sor, hogy a kockázatkezelési 
eljárások alkalmazásának a 11. cikk (3) 
bekezdése szerinti kötelezettsége érvénybe 
lépett volna, feltéve hogy e rendelet 
hatálybalépését követően a szóban forgó 
ügyletek lecserélésére, módosítására vagy 
megújítására kizárólag az alapjukul 
szolgáló referencia-kamatláb más 
kamatlábbal való felváltása vagy az ügylet 
alapjául szolgáló bármely referencia-
kamatlábra vonatkozó pótrendelkezések 
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bevezetése céljából kerül sor.
2. Azokra az ügyletekre, amelyek 
megkötésére vagy megújítására az 
elszámolási kötelezettségnek a 4. cikk 
szerinti érvénybe lépését megelőzően 
került sor, és amelyek lecserélésére, 
módosítására vagy megújítására utóbb, e 
rendelet hatálybalépését követően 
kizárólag az alapjukul szolgáló 
referencia-kamatláb más kamatlábbal 
való felváltása vagy az ügylet alapjául 
szolgáló bármely referencia-kamatlábra 
vonatkozó pótrendelkezések bevezetése 
céljából kerül sor, ennélfogva nem válik 
alkalmazandóvá a 4. cikk szerinti 
elszámolási kötelezettség.”

Or. en
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INDOKOLÁS

Általános kérdések

A londoni bankközi kamatlábbal (Libor) kapcsolatos, 2012. évi botrányt követően az Európai 
Bizottság rendeletre irányuló javaslatot terjesztett elő a pénzügyi eszközökben és pénzügyi 
ügyletekben referenciamutatóként használt indexekről. Az ennek eredményeként létrejött, 
referenciamutatókról szóló (EU) 2016/1011 rendelet 2016. június 30-án lépett hatályba, és 
2018. január óta alkalmazandó.

2017. július 27-én az egyesült királysági Financial Conduct Authority (FCA) bejelentette, 
hogy 2021 végéig fokozatosan megszünteti a londoni bankközi kamatlábat. Az FCA a Libor 
felügyelő szerveként arra törekedett, hogy lehetővé tegye az e széles körben használt 
referenciamutatóról az alternatív referencia-kamatlábakra való zökkenőmentes áttérést.

Az Európai Bizottság 2020. július 4-én a referenciamutatókról szóló rendelet módosítására 
irányuló javaslatot fogadott el. A javaslat legfőbb törekvése, hogy szabályozza a megszűnő 
referenciamutató (jelen esetben a Libor) helyettesítő rátáját, valamint hogy elkerülje a 
joghézagot.

E módosítás felhatalmazná az Európai Bizottságot arra, hogy végrehajtási jogi aktus révén 
jogszabályban előírt helyettesítési rátát határozzon meg a megszűnő referenciamutató 
alapként való használatának felváltására, amennyiben ez a megszűnés az uniós pénzügyi 
piacok jelentős zavarát idézné elő.

A pénzügyi referenciamutató megszűnésével kapcsolatos módosítás mellett az Európai 
Bizottság javaslatot tett a referenciamutatókról szóló rendelet kiigazítására is annak 
biztosítása érdekében, hogy az európai vállalatok továbbra is használhassák az Unión kívül 
rendelkezésre bocsátott deviza-referenciaértékeket, lehetővé téve számukra, hogy export- és 
külföldi befektetési tevékenységeik során fedezzék a devizaárfolyam-ingadozások kockázatát.

Az előadó általánosságban támogatja az Európai Bizottság által július 24-én közzétett 
javaslatot, mivel az tömören kezeli a problémát, és a pénzügyi piacok esetleges súlyos 
zavarainak kockázatát helyezi a középpontba.  A szövegen azonban még mindig lehet kisebb 
változtatásokat eszközölni.

A letéti és biztosítékeszközökre vonatkozó követelmények megszüntetése a referenciamutató 
kötelező lecserélése esetén

Az egyik referenciamutató megszűnéséből eredő átállás által kiváltott egyik probléma az 
elődügyletekre vonatkozó uniós elszámolási és biztosítékeszközökre vonatkozó 
követelményekkel kapcsolatos (az európai piaci infrastruktúra-rendelet (EMIR) szerinti 
elszámolási és biztosítékeszközökre vonatkozó követelmények hatálybalépése előtt bevezetett 
ügyletek). E tekintetben a társjogalkotóknak nagyobb biztonságot kell nyújtaniuk azon uniós 
vállalkozások számára, amelyek teljes mértékben meg kívánnak felelni a referenciamutatókról 
szóló uniós rendeletnek azáltal, hogy kifejezetten mentességet biztosítanak az uniós 
elszámolási és biztosítékeszközökre vonatkozó követelmények alól (az el nem számolt 
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ügyletek esetében) az elődügyletek tekintetében, úgy módosítva azokat, hogy a származtatott 
termékek valamennyi eszközosztályába pótrendelkezéseket illesztenek be. 

Ezzel a nézettel az ESMA 2019-ben egyetértett (lásd az ESMA 2019. december 5-i 
nyilatkozatát1), mivel támogatta a piaci szereplőknek nyújtott jogbiztonságát annak biztosítása 
révén, hogy  pótrendelkezések ne eredményezzenek elszámolást/letétképzést. Az ESMA 
felszólított „az ezzel kapcsolatos jogbiztonság biztosítására, abban az esetben vagy 
amennyiben az egyes joghatóságokban még nem biztosított... az európai felügyeleti hatóságok 
kapcsolatban állnak a társjogalkotókkal annak megállapítása érdekében, hogy egy 
jogszabály-módosítás miként ... garantálhatná ezt a jogbiztonságot”.

Az e követelményektől való eltekintés egyik lehetséges módja a 648/2012/EU rendelet 
módosítása lenne. A javasolt módosításban egyértelművé tették, hogy az EMIR elszámolási 
és letéti követelményei alóli mentességnek a referenciamutatókra vonatkozó pótrendelkezések 
beillesztése érdekében módosított, az EMIR-rendeletet megelőző összes ügyletre (nem csak a 
származtatott kamatügyletekre) vonatkoznia kell. 

E változtatásokat a 10. és a 3. módosítás tükrözi.

A devizapiaci referenciamutatók jegyzéke

A bizottsági javaslat szerint az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadna el a kritériumoknak megfelelő devizapiaci referenciamutatók jegyzékének 
naprakésszé tétele érdekében. A javasolt szöveg nem tisztázza, hogy a Bizottságnak új 
listaelemek hozzáadása esetén frissítenie kell-e a jegyzéket, ezért be kell illeszteni egy 
mondatot, amely rendszeres naprakésszé tételt ír elő. 

Továbbá törölni kell a felügyeleti hatóságok azon kötelezettségét, hogy legalább kétévente 
jelentést tegyenek a Bizottságnak és az ESMA-nak az adott devizapiaci referenciamutatót 
használó származtatott ügyletek számáról.

A változtatásokat a 6. módosítás tükrözi.

Az Európai Bizottság beavatkozási hatáskörének korlátozása

 Kritikus referencia-kamatlábak

A referenciamutatókkal kapcsolatos módszertanokba történő szabályozói beavatkozást olyan 
esetekre kell minimalizálni, amikor a kritikus referencia-kamatlábak piaci stabilitási okokból 
végső megoldásként beavatkozást igényelnek, ugyanis az Unión belül a pénzügyi piacok 
működésében jelentős zavarok várhatók.

A változtatásokat a 7. módosítás tükrözi.

1https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_intro
duction_of_fall-backs_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
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 Pótrendelkezések

Az olyan pénzügyi eszközök, szerződések vagy teljesítménymérések, amelyek már 
tartalmaznak pótrendelkezéseket, nem tartozhatnak az Európai Bizottságra ruházott azon 
hatáskör hatálya alá, hogy helyettesítő referenciamutatót jelöljön ki.

A változtatásokat a 8. és a 4. módosítás tükrözi. 


