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MELLÉKLET JUR. 7  HU 
 

MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség 

felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, 

tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a 
kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési 

adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendelethez 

(PE-CONS 73/1/19 REV 1, 2019. május 20.) 

A 48. oldalon, az 1. cikk 9. pontja b) alpontjának 

a szövege: 

„Az európai felügyeleti hatóságoknak az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket – az 

első albekezdés aa) pontjában említettek kivételével – … [12 hónappal e módosító rendelet 

hatálybalépését követően]-ig kell benyújtaniuk a Bizottsághoz. 

Az első albekezdés aa) pontjában említett szabályozástechnikai standardtervezeteket az EBH-nak 

kell benyújtania a Bizottsághoz, az ESMA-val és az EIOPA-val együttműködésben, … [12 

hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követően]-ig.”, 

helyesen: 

„Az európai felügyeleti hatóságoknak az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket – az 

első albekezdés aa) pontjában említettek kivételével 2018. július 18-ig kell benyújtaniuk a 

Bizottsághoz. 

Az első albekezdés aa) pontjában említett szabályozástechnikai standardtervezeteket az EBH-nak 

kell benyújtania a Bizottsághoz, az ESMA-val és az EIOPA-val együttműködésben, … [12 

hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követően]-ig.”. 
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