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Módosítás 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2013/36/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvet8 és az 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet9 a 
2007–2008-ban kibontakozott pénzügyi 
válságra adott válaszként fogadták el. E 
jogalkotási intézkedések jelentősen 
hozzájárultak a pénzügyi rendszer 
megerősítéséhez az Unióban, és az uniós 
intézményeket ellenállóbbá tették az 
esetleges jövőbeli megrázkódtatásokkal 
szemben. Jóllehet ezek az intézkedések 
rendkívül átfogóak voltak, nem kezelték az 
intézmények valamennyi feltérképezett 
hiányosságát. A kezdetben javasolt 
intézkedések némelyikére emellett 
felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezések 
vonatkoznak, vagy pedig nincsenek 
kellőképpen kidolgozva a zökkenőmentes 
végrehajtáshoz.

(1) A 2013/36/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvet8 és az 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet9 a 
2007–2008-ban kibontakozott pénzügyi 
válságra adott válaszként fogadták el. E 
jogalkotási intézkedések jelentősen 
hozzájárultak a pénzügyi rendszer 
megerősítéséhez az Unióban, és az uniós 
intézményeket ellenállóbbá tették az 
esetleges jövőbeli megrázkódtatásokkal 
szemben. Jóllehet ezek az intézkedések 
rendkívül átfogóak voltak, nem kezelték az 
intézmények valamennyi feltérképezett 
hiányosságát. A betétgyűjtést el kell 
különíteni a kockázatos banki üzleti 
tevékenységtől, illetve a saját számlás 
kereskedést vagy az egyéb kockázatos 
kereskedési tevékenységeket egy külön
szervezetbe kell áthelyezni, ahol ezek a 
bank üzleti tevékenységének jelentős 
hányadát teszik ki. Ha a kockázatos 
tevékenységeket a saját szervezeten 
belülre helyezik át, akkor ezeket többé 
nem lehet betétekkel fedezni. A kezdetben 
javasolt intézkedések némelyikére emellett 
felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezések 
vonatkoznak, vagy pedig nincsenek 
kellőképpen kidolgozva a zökkenőmentes 
végrehajtáshoz.

__________________ __________________

8 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, valamint a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 
338. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, valamint a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 
338. o.).
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9 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

Or. fi

Módosítás 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A pénzügyi válság egyik fő 
tanulsága az volt Európában, hogy 
intézményi és politikai kerete alkalmatlan 
az EU-n belüli egyensúlyhiányok 
megakadályozására és kezelésére. Az 
Európai Unió legutóbbi intézményi 
fejleményei fényében indokolt elvégezni a 
makroprudenciális politikai keret átfogó 
felülvizsgálatát. Fontos, hogy 
észszerűsítsék a hatóságok közötti 
koordinációs mechanizmust, 
egyszerűsítsék a makroprudenciális 
szakpolitikai eszközök aktiválását, és 
kiterjesszék a makroprudenciális 
eszközkészletet annak biztosítása 
érdekében, hogy a hatóságok képesek 
legyenek megfelelő időben és hatékonyan 
kezelni a rendszerszintű kockázatokat. A 
jogalkotási változtatások közé tartozik 
többek között a nemzeti és uniós szintű 
makroprudenciális hatóságok megfelelő 
hatásköreinek felülvizsgálata, hogy 
jobban elhatárolják a felelősségi köröket a 
kockázatértékelés és a politikai 
döntéshozatal terén, ideértve a hatóságok 
közötti koordinációs és értesítési 
mechanizmusokat is. Az ERKT-nak 
kulcsszerepet kell játszania a 
makroprudenciális intézkedések 
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koordinálásában, valamint a 
tagállamokban tervezett 
makroprudenciális intézkedésekre 
vonatkozó információk továbbításában, 
mégpedig úgy, hogy a weboldalán 
közzéteszi az elfogadott 
makroprudenciális intézkedéseket, és a 
tervezett makroprudenciális 
intézkedésekre vonatkozó értesítést 
követően megosztja az információkat a 
hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 50
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Egy hitelintézet szabályozása és 
felügyelete, valamint a megfelelő 
szavatolótőke-követelmények és 
jelentéstételi követelmények továbbra is 
egyedül a hitelintézet alapvető 
kockázataitól függ. Ez kizárja azt, hogy a 
szavatolótőke-követelmények és a 
megfelelő jelentéstételi követelmények 
meghatározásakor ezeken a területeken 
figyelembe vegyenek olyan, a tárgyhoz 
nem tartozó kritériumokat, mint a 
környezet- és szociálpolitikai 
megfontolások.

Or. de

Módosítás 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Alkalmazni kell azt az EUMSZ 
157. cikkében rögzített elvet, hogy a
férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő 
értékű munkáért egyenlő díjazást 
kapjanak. Ezt az elvet a hitelintézeteknek 
és befektetési vállalkozásoknak 
következetesen kell alkalmazniuk. Ezért 
egy nemi szempontból semleges 
javadalmazási politikát kell bemutatniuk.

Or. en

Módosítás 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az illetékes hatóságok által előírt 
szavatolótőke-többleteket egy adott 
intézmény sajátos helyzetéhez viszonyítva 
kell megállapítani és kellően indokolni 
kell. Ezek a követelmények nem 
alkalmazhatók a makroprudenciális 
kockázatok kezelésére, és a szavatolótőke-
követelmények sorrendjében a minimális 
szavatolótőke-követelmények fölé és a 
kombinált pufferkövetelmények alá kell 
besorolni őket.

(9) Az illetékes hatóságok által előírt 
szavatolótőke-többleteket egy adott 
intézmény sajátos helyzetéhez viszonyítva 
kell megállapítani és kellően indokolni 
kell. Ezeket a követelményeket a 
szavatolótőke-követelmények sorrendjében 
a minimális szavatolótőke-követelmények 
fölé és a kombinált pufferkövetelmények 
alá kell besorolni.

Or. en

Módosítás 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A jól feltőkésített intézmények 
támogatják a gazdasági növekedést, nem 
pedig akadályozzák azt. Jelentős 
kockázatcsökkentés csak akkor érhető el, 
ha az intézmények nem jelenthetnek 
rendszerszintű fenyegetést az Unió vagy a 
tagállamok gazdasága számára, és ha a 
társadalomra hárított veszteségek nélkül 
lehetséges a szabályos felszámolás. Ezért 
helyénvaló az egyéb rendszerszinten 
jelentős intézményekként és a globálisan 
rendszerszinten jelentős intézményekként 
besorolt intézményekre vonatkozó 
tőkepufferek növelése, hogy az esetleg 
fellépő lehetséges veszteségeket ezen 
intézmények tulajdonosai viselni tudják.

Or. en

Módosítás 54
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az intézmény rendszerszintű 
jelentőségével járó kockázatokat a Bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottságnak a globálisan 
rendszerszinten jelentős bankokra 
vonatkozó tőkepufferekről szóló 
határozatával összhangban a tőkepufferek 
mellett a tőkeáttételi mutatóban is 
figyelembe kell venni. Emiatt be kell 
vezetni a globálisan rendszerszinten 
jelentős intézmények tőkeáttételi 
mutatójának kiigazítását, amelyet a 
globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmények kockázattal súlyozott, 
magasabb veszteségviselési 
követelményeinek 50%-ában kell 
meghatározni.
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Or. en

Indokolás

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság kiadta a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények 
tőkeáttételi mutatójára vonatkozó végleges iránymutatását. Ebben további tőkeáttételi 
követelményt határoz meg a globálisan rendszerszinten jelentős intézményekre, a 
rendszerszinten jelentős egyéb intézményekre viszont nem. Semmi sem indokolja, hogy az EU 
a Bázelben elfogadottaknál tovább bővítse a bázeli követelményeket, mivel az EU mindig is az 
általános kockázatalapú követelményeket támogatta a puszta tőkeáttételi követelményekkel 
szemben.

Módosítás 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az intézmények szabályozási 
követelmények és olyan normák között 
működnek, amelyek célja a lakossági 
ügyfelek és a fogyasztók védelmének 
biztosítása, az egyenlő versenyfeltételek 
megteremtése az egységes piacon, az 
emberi jogok védelme, az adóigazságosság 
és a pénzmosás elkerülése. Ha az 
intézmények nem tartják be ezeket a 
követelményeket és normákat, annak 
negatív társadalmi következményei 
vannak, de ez érintheti az intézmények 
tőkekövetelményeit és adott esetben az 
általános pénzügyi stabilitást is. Ezért a 
kötelességszegést a működési kockázat 
megkülönböztetett paramétereként külön 
kell választani, és biztosítani kell, hogy az 
intézmények és az illetékes hatóságok az 
intézmények belső tőkéjével 
összefüggésben megfelelően azonosítsák, 
értékeljék és nyomon kövessék ezt a 
kockázatot. Azt is meg kell határozni, 
hogy az intézmények kötelességszegésével 
kapcsolatos vizsgálatokat az üzletmenetet, 
a pénzmosást, a fogyasztóvédelmet, a 
versenyt és más keretelveket nyomon 
követő hatóságok haladéktalanul közöljék 
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a prudenciális felügyeletért felelős 
hatóságokkal.

Or. en

Indokolás

A kötelességszegést a működési kockázat megkülönböztetett paramétereként külön kell 
választani, és ezért egy új, 85a. cikket kell beilleszteni az üzleti magatartással kapcsolatos 
kockázatról.

Módosítás 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A pénzügyi válság során nemcsak 
az derült ki, hogy számos intézmény 
súlyosan alultőkésített, hanem tíz évvel 
később továbbra is komoly aggodalmak 
merülnek fel azoknak a belső 
megközelítéseknek a megbízhatóságával 
és túlzott változtathatóságával 
kapcsolatban, amelyeket az intézmények a 
különböző piacokra és hitelkockázati 
kitettségekre vonatkozó 
tőkekövetelmények meghatározására 
használnak, amely aggodalmaknak a 
Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság, a 
különleges védelmi mechanizmus és az 
EBH is hangot adott az ezen irányelv 78. 
cikkével összhangban elvégzett 
összevetésben. A pénzügyi rendszer 
stabilitása és az intézményeknek a 
felügyeleti szervek, befektetők, ügyfelek, 
partnerek és a szélesebb nyilvánosság 
előtti hitelessége szempontjából 
kiemelkedően fontos, hogy a lehető 
leghamarabb lépéseket tegyenek ezen 
aggodalmak kezelése érdekében. Az egyik 
ilyen lépés, hogy felhatalmazzák az 
illetékes hatóságokat az ebben az 
irányelvben meghatározott korrekciós 
intézkedések végrehajtására, mint amilyen 
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a multiplikátorok alkalmazása a modell 
eredményeire, a modellre vonatkozó 
egységes küszöb, a modellek 
változtatására vonatkozó moratóriumok, 
valamint az ugyanazokra a kitettségekre 
vonatkozó egységesített és belső 
megközelítések közötti különbségek 
közzététele. Az egyik ilyen lépés, hogy 
felhatalmazzák az illetékes hatóságokat az 
ebben az irányelvben meghatározott 
korrekciós intézkedések végrehajtására, 
mint amilyen a multiplikátorok 
alkalmazása a modell eredményeire, a 
modellre vonatkozó egységes küszöb, a 
modellek változtatására vonatkozó 
moratóriumok, valamint az ugyanazokra 
a kitettségekre vonatkozó egységesített és 
belső megközelítések közötti különbségek 
közzététele. Középtávon azonban a teljes 
tőkemegfelelési keretet meg kell 
reformálni annak biztosítása érdekében, 
hogy hiteles felügyeleti óvintézkedéseket 
vezessenek be az intézmények 
modelljeinek mind a bemeneti, mind pedig 
a kimeneti oldalára minden olyan 
kockázat tekintetében, amelyekre belső 
megközelítések vonatkoznak, és szükség 
esetén teljes egészében visszavonják a 
belső megközelítések lehetőségét, 
amennyiben semmi, illetve kevés érv 
támasztja alá azt, hogy a belső 
megközelítés felül tudja múlni az egységes 
megközelítést. E tekintetben a 
Bizottságnak a lehető leghamarabb 
jogalkotási javaslatokat kell fontolóra 
vennie az ilyen biztosítékok életbe 
léptetése érdekében, lehetőséget biztosítva 
a javaslataiban arra, hogy – a szükséges 
és megfelelő esetben – integrálja az e 
területen elfogadott nemzetközi normák 
fejleményeit, amikor azok elérhetővé 
válnak.

Or. en

Módosítás 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok iránymutatással 
rendelkezzenek azon helyzetek 
azonosítására, amelyekben 
intézményspecifikus többlettőke-
követelményt kell előírni, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 
290. cikke szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén és az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban szabályozástechnikai 
standardokat fogadjon az egyes olyan 
kockázatok vagy kockázati elemek mérése 
tekintetében, amelyekre az 575/2013/EU 
rendeletben meghatározott szavatolótőke-
követelmények nem, vagy nem kellő 
mértékben terjednek ki.

törölve

Or. en

Módosítás 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A biztosítókra és 
viszontbiztosítókra alkalmazandó 
szabályok harmonizálásáról szóló 
2009/138/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (Szolvencia II.) 
módosításokat vezetett be, amelyek célja, 
hogy a piacok stabilizálásra vonatkozó 
alapvető célkitűzések megvalósítása során 
pénzügyi stabilitást és méltányos helyzetet 
teremtsen. Azonban figyelembe kell venni, 
hogy a tagállamokban jelen vannak olyan 
biztosítók, amelyek részvényeit a 
tagállamok illetékes felügyeleti 
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hatóságainak ellenőrzése alatt 
szabályozott piacokon jegyzik, és amelyek 
alacsony kockázatú üzleti modell szerinti 
biztosítási tevékenységet folytatnak, ami 
mérsékelt (legfeljebb 5-szörös) 
tőkeáttétellel, a befektetések terén 
alacsony kockázatvállalással és a 
biztosítási alaptevékenység nagy 
százalékos nyereségével jár együtt. Emiatt 
ezek a vállalkozások korlátozottabb 
kockázati profillal rendelkeznek az olyan 
hasonló intézményekhez képest, amelyek 
sokféle üzleti modellt követnek, köztük 
pénzügyi tartalmúakat is. Megemlítendő, 
hogy az Európai Unióban a biztosítások 
kevésbé vannak kitéve a rendszerszintű 
kockázatnak, többek között a konzervatív 
befektetési politika miatt is, és hogy 2008 
után a pénzügyi és piaci válság hatásai –
amelyek a pénzügyi intézmények 
eredménykimutatását lefelé nyomták –
nem érintették jelentősen a biztosítókat, 
amelyek eredménye viszonylag állandó 
haszonkulcs mellett általánosságban 
pozitív maradt. Ez a stabilitás tükröződött 
a biztosítótársaságok uniós szabályozott 
piacokon jegyzett részvényeinek tőzsdei 
teljesítményében, amelyek a pénzügyi 
intézményekkel szemben a piacok 2008 
utáni általános recesszív trendje ellenére 
jelentős mértékben lassították a 
részvények értékének lefelé tartó trendjét. 
Az alacsony pénzügyi kockázattal járó 
üzleti modell szerint működő 
biztosítókban szerzett, ellenőrzésre nem 
jogosító részesedések ezért a többi 
tulajdoni/ipari részesedéshez 
hasonlíthatók, és a tételek alapvető 
tökéből való levonása tekintetében 
alkalmazhatók rájuk a tagállamok 
felügyeleti hatóságai által a más ipari 
vállalatokkal kapcsolatban előírt egyedi 
szabályok.

Or. en
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Módosítás 59
Thierry Cornillet

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 
felügyeleti testülete, a központi bankok 
elnökeinek és a felügyeleti igazgatók 
csoportja 2017. december 7-én jóváhagyta 
a Bázel III. keretrendszer megerősítésére 
szolgáló intézkedéscsomagot. Ez az 
intézkedéscsomag felülvizsgálta a 
hitelkockázat és a működési kockázat 
súlyozott kitettségi összegének 
kiszámítására vonatkozó megközelítéseket 
és a hitelértékelési korrekció kockázatára 
vonatkozó szavatolótőke-követelményeket, 
és egy összesített kimeneti küszöböt 
vezetett be. Ez az intézkedéscsomag 
felülvizsgálja a tőkeáttételi mutató 
mérését is, és egy új tőkeáttételi puffert 
vezet be a globálisam rendszerszinten 
jelentős intézményekre. A véglegesített 
Bázel II. keretrendszer rendelkezéseit 
megfelelő időben be kell építeni az 
575/2013/EU rendeletbe, hogy az 
egységesített megközelítést alkalmazva 
javítsák a bankokra vonatkozó 
kockázatvezérelt tőkekövetelményeket, és 
csökkentsék a kockázattal súlyozott 
kitettségi összegek változékonyságát, 
különösen a belső vagy fejlett 
megközelítéseket alkalmazó bankok 
esetében. A keretrendszernek ezekkel az új 
szabályokkal való összehangolása javítja 
az Unión kívül működő uniós 
intézmények egyenlő versenyfeltételeit is a 
nemzetközi színtéren. Annak biztosítása 
érdekében, hogy ezen 
intézkedéscsomagnak az Unióban történő 
végrehajtása ne gyakoroljon negatív 
hatást a bankszektorra és a gazdaság 
finanszírozására, és hogy a végrehajtás 
során megfelelően figyelembe vegyék az 
uniós bankszektor sajátosságait, az EBH-
nak a lehető leghamarabb átfogó 
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hatásvizsgálatot kell végeznie, hogy a 
jogalkotási javaslatok előterjesztése előtt 
tájékoztatást adjon a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Mivel sok paraméter még most is folyamatosan változik, fontos, hogy az EBH a lehető 
leghamarabb megkezdje a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által megfogalmazott javaslatok 
áttekintését. Döntő jelentőségű, hogy ezeket a javaslatokat át lehessen ültetni az uniós jogba, 
ami javítani fogja a stabilitást, segítséget nyújt az uniós bankoknak, hogy jobban 
felkészüljenek a globális versenyre, és lehetővé teszi számukra, hogy megfelelően 
finanszírozni tudják a gazdaságot.

Módosítás 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – -1 pont (új)
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

-1. A 2. cikk (5) bekezdésének 
bevezető része a következőképpen 
módosul:

Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
következőkre:

Ez az irányelv csak a következőkre nem 
alkalmazandó:

Or. en

Indokolás

Helyénvalóbb egy állandó tételes felsorolást adni a mentesített intézményekről.

Módosítás 61
Alfred Sant

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – 2 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 bekezdés – 24 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. a cikk a következő, 24a. ponttal 
egészül ki:

„24a. Máltán a „Máltai Fejlesztési 
Bank”;

Or. en

Módosítás 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – bevezető rész
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a és 5b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a cikk a következő (5a) és (5b)
bekezdéssel egészül ki:

b) a cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:

(5a) A Bizottság rendszeresen 
felülvizsgálhatja, hogy az (5) bekezdésben 
említett felsorolás a 148. cikk alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal kiterjeszthető-e más 
intézményekre.

Or. en

Módosítás 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
azon intézményekre, amelyek esetében a 
Bizottság a 148. cikk alapján elfogadott 

törölve
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a 
rendelkezésére álló információk alapján –
az állami támogatási szabályok
alkalmazásának sérelme nélkül –
megállapítja, hogy az intézmény a 
következő feltételek mindegyikének eleget 
tesz:

a) közjogi rendelkezéssel valamely 
tagállam központi kormányzata, 
regionális kormányzata vagy helyi 
önkormányzata hozta létre;

b) az intézményre vonatkozó 
jogszabályok és rendelkezések 
alátámasztják, hogy tevékenysége az 
intézményre vonatkozó jogszabályokkal és 
rendelkezésekkel összhangban lévő, 
meghatározott pénzügyi, társadalmi vagy 
gazdasági közpolitikai célok elérésének 
előmozdítására korlátozódik, amelyet nem 
versenypiaci alapon és nem nyereségcéllal 
folytat. E tekintetben a közpolitikai célok 
közé tartozhat a meghatározott gazdasági 
tevékenységek vagy az érintett tagállam 
egyes földrajzi területei részére nyújtott 
fejlesztési vagy ösztönzési célú 
finanszírozás;

c) megfelelő és hatékony prudenciális 
követelmények vonatkoznak rá, többek 
között a minimális szavatolótőke-
követelmények tekintetében, valamint 
megfelelő felügyeleti keret hatálya alá 
tartozik, amelynek hatása az uniós jog 
alapján létrehozott keret hatásához 
hasonló;

d) adott esettől függően a központi 
kormányzat, a regionális kormányzat vagy 
a helyi önkormányzat köteles megóvni az 
intézmény életképességét, vagy 
közvetlenül vagy közvetve garanciát vállal 
az intézményre vonatkozó szavatolótőke-
követelmény, forrásellátottsági 
követelmény vagy az intézmény 
kitettségeinek legalább 90 %-ára;

e) nem fogadhat el a 2014/49/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv12 2. 
cikke (1) bekezdésének 5. pontjában 
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meghatározott biztosított betéteket;

f) tevékenysége arra a tagállamra 
korlátozódik, amelyben a központi irodája 
található;

g) az intézmény eszközeinek 
összértéke kisebb, mint 30 milliárd EUR;

h) az intézmény eszközei 
összértékének az érintett tagállam GDP-
jéhez viszonyított aránya kisebb mint 20 
%;

i) az intézménynek nincs 
meghatározó jelentősége az érintett 
tagállam nemzetgazdasága szempontjából.

A Bizottság rendszeres időközönként 
felülvizsgálja, hogy a 148. cikk alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatálya alá tartozó intézmény 
továbbra is megfelel-e az első 
albekezdésben meghatározott 
feltételeknek.

__________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/49/EU irányelve (2014. április 16) a 
betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás) 
(HL L 173., 2014.6.12., 149. o.)

Or. en

Módosítás 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
azon intézményekre, amelyek esetében a 
Bizottság a 148. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a 
rendelkezésére álló információk alapján –
az állami támogatási szabályok 

törölve
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alkalmazásának sérelme nélkül –
megállapítja, hogy az intézmény a 
következő feltételek mindegyikének eleget 
tesz:

a) közjogi rendelkezéssel valamely 
tagállam központi kormányzata, 
regionális kormányzata vagy helyi 
önkormányzata hozta létre;

b) az intézményre vonatkozó 
jogszabályok és rendelkezések 
alátámasztják, hogy tevékenysége az 
intézményre vonatkozó jogszabályokkal és 
rendelkezésekkel összhangban lévő, 
meghatározott pénzügyi, társadalmi vagy 
gazdasági közpolitikai célok elérésének 
előmozdítására korlátozódik, amelyet nem 
versenypiaci alapon és nem nyereségcéllal 
folytat. E tekintetben a közpolitikai célok 
közé tartozhat a meghatározott gazdasági 
tevékenységek vagy az érintett tagállam 
egyes földrajzi területei részére nyújtott 
fejlesztési vagy ösztönzési célú 
finanszírozás;

c) megfelelő és hatékony prudenciális 
követelmények vonatkoznak rá, többek 
között a minimális szavatolótőke-
követelmények tekintetében, valamint 
megfelelő felügyeleti keret hatálya alá 
tartozik, amelynek hatása az uniós jog 
alapján létrehozott keret hatásához 
hasonló;

d) adott esettől függően a központi 
kormányzat, a regionális kormányzat vagy 
a helyi önkormányzat köteles megóvni az 
intézmény életképességét, vagy 
közvetlenül vagy közvetve garanciát vállal 
az intézményre vonatkozó szavatolótőke-
követelmény, forrásellátottsági 
követelmény vagy az intézmény 
kitettségeinek legalább 90 %-ára;

e) nem fogadhat el a 2014/49/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv12 2. 
cikke (1) bekezdésének 5. pontjában 
meghatározott biztosított betéteket;

f) tevékenysége arra a tagállamra 
korlátozódik, amelyben a központi irodája 
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található;

g) az intézmény eszközeinek 
összértéke kisebb, mint 30 milliárd EUR;

h) az intézmény eszközei 
összértékének az érintett tagállam GDP-
jéhez viszonyított aránya kisebb mint 20 
%;

i) az intézménynek nincs 
meghatározó jelentősége az érintett 
tagállam nemzetgazdasága szempontjából.

A Bizottság rendszeres időközönként 
felülvizsgálja, hogy a 148. cikk alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatálya alá tartozó intézmény 
továbbra is megfelel-e az első 
albekezdésben meghatározott 
feltételeknek.

__________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/49/EU irányelve (2014. április 16) a 
betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás) 
(HL L 173., 2014.6.12., 149. o.)

Or. en

Módosítás 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
azon intézményekre, amelyek esetében a 
Bizottság a 148. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a 
rendelkezésére álló információk alapján –
az állami támogatási szabályok 
alkalmazásának sérelme nélkül –
megállapítja, hogy az intézmény a 
következő feltételek mindegyikének eleget 

törölve
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tesz:

a) közjogi rendelkezéssel valamely 
tagállam központi kormányzata, 
regionális kormányzata vagy helyi 
önkormányzata hozta létre;

b) az intézményre vonatkozó 
jogszabályok és rendelkezések 
alátámasztják, hogy tevékenysége az 
intézményre vonatkozó jogszabályokkal és 
rendelkezésekkel összhangban lévő, 
meghatározott pénzügyi, társadalmi vagy 
gazdasági közpolitikai célok elérésének 
előmozdítására korlátozódik, amelyet nem 
versenypiaci alapon és nem nyereségcéllal 
folytat. E tekintetben a közpolitikai célok 
közé tartozhat a meghatározott gazdasági 
tevékenységek vagy az érintett tagállam 
egyes földrajzi területei részére nyújtott 
fejlesztési vagy ösztönzési célú 
finanszírozás;

c) megfelelő és hatékony prudenciális 
követelmények vonatkoznak rá, többek 
között a minimális szavatolótőke-
követelmények tekintetében, valamint 
megfelelő felügyeleti keret hatálya alá 
tartozik, amelynek hatása az uniós jog 
alapján létrehozott keret hatásához 
hasonló;

d) adott esettől függően a központi 
kormányzat, a regionális kormányzat vagy 
a helyi önkormányzat köteles megóvni az 
intézmény életképességét, vagy 
közvetlenül vagy közvetve garanciát vállal 
az intézményre vonatkozó szavatolótőke-
követelmény, forrásellátottsági 
követelmény vagy az intézmény 
kitettségeinek legalább 90 %-ára;

e) nem fogadhat el a 2014/49/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv12 2. 
cikke (1) bekezdésének 5. pontjában 
meghatározott biztosított betéteket;

f) tevékenysége arra a tagállamra 
korlátozódik, amelyben a központi irodája 
található;

g) az intézmény eszközeinek 
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összértéke kisebb, mint 30 milliárd EUR;

h) az intézmény eszközei 
összértékének az érintett tagállam GDP-
jéhez viszonyított aránya kisebb mint 20 
%;

i) az intézménynek nincs 
meghatározó jelentősége az érintett 
tagállam nemzetgazdasága szempontjából.

A Bizottság rendszeres időközönként 
felülvizsgálja, hogy a 148. cikk alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatálya alá tartozó intézmény 
továbbra is megfelel-e az első 
albekezdésben meghatározott 
feltételeknek.

__________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/49/EU irányelve (2014. április 16) a 
betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás) 
(HL L 173., 2014.6.12., 149. o.)

Or. en

Módosítás 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
azon intézményekre, amelyek esetében a 
Bizottság a 148. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a 
rendelkezésére álló információk alapján –
az állami támogatási szabályok 
alkalmazásának sérelme nélkül –
megállapítja, hogy az intézmény a 
következő feltételek mindegyikének eleget 
tesz:

törölve

a) közjogi rendelkezéssel valamely 
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tagállam központi kormányzata, 
regionális kormányzata vagy helyi 
önkormányzata hozta létre;

b) az intézményre vonatkozó 
jogszabályok és rendelkezések 
alátámasztják, hogy tevékenysége az 
intézményre vonatkozó jogszabályokkal és 
rendelkezésekkel összhangban lévő, 
meghatározott pénzügyi, társadalmi vagy 
gazdasági közpolitikai célok elérésének 
előmozdítására korlátozódik, amelyet nem 
versenypiaci alapon és nem nyereségcéllal 
folytat. E tekintetben a közpolitikai célok 
közé tartozhat a meghatározott gazdasági 
tevékenységek vagy az érintett tagállam 
egyes földrajzi területei részére nyújtott 
fejlesztési vagy ösztönzési célú 
finanszírozás;

c) megfelelő és hatékony prudenciális 
követelmények vonatkoznak rá, többek 
között a minimális szavatolótőke-
követelmények tekintetében, valamint 
megfelelő felügyeleti keret hatálya alá 
tartozik, amelynek hatása az uniós jog 
alapján létrehozott keret hatásához 
hasonló;

d) adott esettől függően a központi 
kormányzat, a regionális kormányzat vagy 
a helyi önkormányzat köteles megóvni az 
intézmény életképességét, vagy 
közvetlenül vagy közvetve garanciát vállal 
az intézményre vonatkozó szavatolótőke-
követelmény, forrásellátottsági 
követelmény vagy az intézmény 
kitettségeinek legalább 90 %-ára;

e) nem fogadhat el a 2014/49/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv12 2. 
cikke (1) bekezdésének 5. pontjában 
meghatározott biztosított betéteket;

f) tevékenysége arra a tagállamra 
korlátozódik, amelyben a központi irodája 
található;

g) az intézmény eszközeinek 
összértéke kisebb, mint 30 milliárd EUR;

h) az intézmény eszközei 
összértékének az érintett tagállam GDP-
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jéhez viszonyított aránya kisebb mint 20 
%;

i) az intézménynek nincs 
meghatározó jelentősége az érintett 
tagállam nemzetgazdasága szempontjából.

A Bizottság rendszeres időközönként 
felülvizsgálja, hogy a 148. cikk alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatálya alá tartozó intézmény 
továbbra is megfelel-e az első 
albekezdésben meghatározott 
feltételeknek.

__________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/49/EU irányelve (2014. április 16) a 
betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás) 
(HL L 173., 2014.6.12., 149. o.)

Or. en

Módosítás 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
azon intézményekre, amelyek esetében a 
Bizottság a 148. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a 
rendelkezésére álló információk alapján –
az állami támogatási szabályok 
alkalmazásának sérelme nélkül –
megállapítja, hogy az intézmény a 
következő feltételek mindegyikének eleget 
tesz:

törölve

a) közjogi rendelkezéssel valamely 
tagállam központi kormányzata, 
regionális kormányzata vagy helyi 
önkormányzata hozta létre;
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b) az intézményre vonatkozó 
jogszabályok és rendelkezések 
alátámasztják, hogy tevékenysége az 
intézményre vonatkozó jogszabályokkal és 
rendelkezésekkel összhangban lévő, 
meghatározott pénzügyi, társadalmi vagy 
gazdasági közpolitikai célok elérésének 
előmozdítására korlátozódik, amelyet nem 
versenypiaci alapon és nem nyereségcéllal 
folytat. E tekintetben a közpolitikai célok 
közé tartozhat a meghatározott gazdasági 
tevékenységek vagy az érintett tagállam 
egyes földrajzi területei részére nyújtott 
fejlesztési vagy ösztönzési célú 
finanszírozás;

c) megfelelő és hatékony prudenciális 
követelmények vonatkoznak rá, többek 
között a minimális szavatolótőke-
követelmények tekintetében, valamint 
megfelelő felügyeleti keret hatálya alá 
tartozik, amelynek hatása az uniós jog 
alapján létrehozott keret hatásához 
hasonló;

d) adott esettől függően a központi 
kormányzat, a regionális kormányzat vagy 
a helyi önkormányzat köteles megóvni az 
intézmény életképességét, vagy 
közvetlenül vagy közvetve garanciát vállal 
az intézményre vonatkozó szavatolótőke-
követelmény, forrásellátottsági 
követelmény vagy az intézmény 
kitettségeinek legalább 90 %-ára;

e) nem fogadhat el a 2014/49/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv12 2. 
cikke (1) bekezdésének 5. pontjában 
meghatározott biztosított betéteket;

f) tevékenysége arra a tagállamra 
korlátozódik, amelyben a központi irodája 
található;

g) az intézmény eszközeinek 
összértéke kisebb, mint 30 milliárd EUR;

h) az intézmény eszközei 
összértékének az érintett tagállam GDP-
jéhez viszonyított aránya kisebb mint 20 
%;
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i) az intézménynek nincs 
meghatározó jelentősége az érintett 
tagállam nemzetgazdasága szempontjából.

A Bizottság rendszeres időközönként 
felülvizsgálja, hogy a 148. cikk alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatálya alá tartozó intézmény 
továbbra is megfelel-e az első 
albekezdésben meghatározott 
feltételeknek.

__________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/49/EU irányelve (2014. április 16) a 
betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás) 
(HL L 173., 2014.6.12., 149. o.)

Or. en

Indokolás

Helyénvalóbb egy állandó tételes felsorolást adni a mentesített intézményekről.

Módosítás 68
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó azon 
intézményekre, amelyek esetében a 
Bizottság a 148. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a 
rendelkezésére álló információk alapján –
az állami támogatási szabályok 
alkalmazásának sérelme nélkül –
megállapítja, hogy az intézmény a 
következő feltételek mindegyikének eleget 
tesz:

A 2. cikk (5) bekezdésében felsorolt 
intézmények sérelme nélkül ez az irányelv 
nem alkalmazandó azon intézményekre, 
amelyek esetében a Bizottság a 148. cikk 
alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusban a rendelkezésére álló 
információk alapján – az állami támogatási 
szabályok alkalmazásának sérelme nélkül –
megállapítja, hogy az intézmény a 
következő feltételek mindegyikének eleget 
tesz:

Or. en
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Módosítás 69
Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó azon 
intézményekre, amelyek esetében a 
Bizottság a 148. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a 
rendelkezésére álló információk alapján –
az állami támogatási szabályok 
alkalmazásának sérelme nélkül –
megállapítja, hogy az intézmény a 
következő feltételek mindegyikének eleget 
tesz:

Ez az irányelv nem alkalmazandó azon 
intézményekre vagy hitelintézeti 
egységekre, amelyek esetében a Bizottság 
a 148. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a 
rendelkezésére álló információk alapján –
az állami támogatási szabályok 
alkalmazásának sérelme nélkül –
megállapítja, hogy az intézmény vagy az 
intézmény egysége a következő feltételek 
mindegyikének eleget tesz:

Or. en

Módosítás 70
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó azon 
intézményekre, amelyek esetében a 
Bizottság a 148. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a 
rendelkezésére álló információk alapján –
az állami támogatási szabályok 
alkalmazásának sérelme nélkül –
megállapítja, hogy az intézmény a 
következő feltételek mindegyikének eleget 
tesz:

Ez az irányelv nem alkalmazandó azon 
intézményekre vagy hitelintézeti 
egységekre, amelyek esetében a Bizottság 
a 148. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a 
rendelkezésére álló információk alapján 
megállapítja, hogy az intézmény vagy 
hitelintézeti egység a következő feltételek 
mindegyikének eleget tesz:
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Or. de

Módosítás 71
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közjogi rendelkezéssel valamely 
tagállam központi kormányzata, regionális 
kormányzata vagy helyi önkormányzata 
hozta létre;

a) valamely tagállam központi 
kormányzata, regionális kormányzata vagy 
helyi önkormányzata hozta létre;

Or. en

Módosítás 72
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az intézményre vonatkozó 
jogszabályok és rendelkezések 
alátámasztják, hogy tevékenysége az 
intézményre vonatkozó jogszabályokkal és 
rendelkezésekkel összhangban lévő, 
meghatározott pénzügyi, társadalmi vagy 
gazdasági közpolitikai célok elérésének 
előmozdítására korlátozódik, amelyet nem 
versenypiaci alapon és nem nyereségcéllal 
folytat. E tekintetben a közpolitikai célok 
közé tartozhat a meghatározott gazdasági 
tevékenységek vagy az érintett tagállam 
egyes földrajzi területei részére nyújtott 
fejlesztési vagy ösztönzési célú 
finanszírozás;

b) az intézményre vonatkozó 
jogszabályok és rendelkezések 
alátámasztják, hogy céljai közé tartoznak 
olyan közérdekű tevékenységek, mint a 
meghatározott gazdasági tevékenységek 
vagy az érintett tagállam egyes földrajzi 
területei részére nyújtott fejlesztési vagy 
ösztönzési célú finanszírozás;
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Or. en

Módosítás 73
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelő és hatékony prudenciális 
követelmények vonatkoznak rá, többek 
között a minimális szavatolótőke-
követelmények tekintetében, valamint 
megfelelő felügyeleti keret hatálya alá 
tartozik, amelynek hatása az uniós jog 
alapján létrehozott keret hatásához 
hasonló;

c) felügyeleti keret hatálya alá 
tartozik, amely biztosítja a pénzügyi 
stabilitását;

Or. en

Módosítás 74
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) adott esettől függően a központi 
kormányzat, a regionális kormányzat vagy 
a helyi önkormányzat köteles megóvni az 
intézmény életképességét, vagy 
közvetlenül vagy közvetve garanciát vállal 
az intézményre vonatkozó szavatolótőke-
követelmény, forrásellátottsági 
követelmény vagy az intézmény 
kitettségeinek legalább 90 %-ára;

d) adott esettől függően a központi 
kormányzat, a regionális kormányzat vagy 
a helyi önkormányzat köteles megóvni az 
intézmény életképességét, vagy 
közvetlenül vagy közvetve garanciát vállal 
az intézmény kötelezettségeinek legalább 
75%-ára;

Or. en
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Módosítás 75
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nem fogadhat el a 2014/49/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv12 2. 
cikke (1) bekezdésének 5. pontjában 
meghatározott biztosított betéteket;

e) magánszemélyektől nem fogad el 
közvetlenül megtakarítási betéteket;

__________________ __________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/49/EU irányelve (2014. április 16) a 
betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás) 
(HL L 173., 2014.6.12., 149. o.)

Or. de

Módosítás 76
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nem fogadhat el a 2014/49/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv12 2. 
cikke (1) bekezdésének 5. pontjában 
meghatározott biztosított betéteket;

e) magánszemélyektől nem fogad el 
közvetlenül megtakarítási betéteket;

__________________ __________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/49/EU irányelve (2014. április 16) a 
betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás) 
(HL L 173., 2014.6.12., 149. o.)

Or. de
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Indokolás

A kritérium a lakossági befektetők védelmét szolgálja. Ezért célszerű szűkebb 
fogalommeghatározást alkalmazni, mint a betétbiztosítási irányelvben használt biztosított 
betétek fogalma, amely nagyon széles körű.

Módosítás 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nem fogadhat el a 2014/49/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv12 2. 
cikke (1) bekezdésének 5. pontjában 
meghatározott biztosított betéteket;

e) nem fogad el közvetlenül 
fogyasztói megtakarítási betéteket;

__________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/49/EU irányelve (2014. április 16) a 
betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás) 
(HL L 173., 2014.6.12., 149. o.)

Or. en

Indokolás

(A módosítás a Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB – Németország 
Közjogi Bankjainak Szövetségi Egyesülete) hozzászólásán alapul)

Módosítás 78
Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nem fogadhat el a 2014/49/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv12 2. 

e) magánszemélyektől nem fogad el 
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cikke (1) bekezdésének 5. pontjában 
meghatározott biztosított betéteket;

közvetlenül megtakarítási betéteket;

__________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/49/EU irányelve (2014. április 16) a 
betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás) 
(HL L 173., 2014.6.12., 149. o.)

Or. en

Módosítás 79
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nem fogadhat el a 2014/49/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv12 2. 
cikke (1) bekezdésének 5. pontjában 
meghatározott biztosított betéteket;

e) nem fogadhat el lakossági
betéteket, kivéve a központi kormányzat, a 
regionális kormányzat vagy a helyi 
önkormányzat által garantált betéteket;

__________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/49/EU irányelve (2014. április 16) a 
betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás) 
(HL L 173., 2014.6.12., 149. o.)

Or. en

Módosítás 80
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) tevékenysége arra a tagállamra f) ha az intézményt regionális 
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korlátozódik, amelyben a központi irodája 
található;

kormányzat vagy helyi önkormányzat 
hozta létre, tevékenységének többsége arra 
a tagállamra korlátozódik, amelyben a 
központi irodája található;

Or. en

Módosítás 81
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az intézmény eszközeinek 
összértéke kisebb, mint 30 milliárd EUR;

g) azon intézmények esetében, 
amelyeknél a központi kormányzat, a 
regionális kormányzat vagy a helyi 
önkormányzat a d) pont szerint a 
szavatolótőke-követelmény, 
forrásellátottsági követelmény vagy az 
intézmény kitettségeinek 75%-nál kisebb 
arányára közvetlenül vagy közvetetten 
garanciát vállal, az intézmény eszközeinek 
összértéke kisebb, mint 30 milliárd EUR;

Or. en

Módosítás 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az intézmény eszközeinek 
összértéke kisebb, mint 30 milliárd EUR;

g) az intézmény eszközeinek 
összértéke kisebb, mint 30 milliárd EUR, 
illetve egy tagállam központi kormányzata 
vagy regionális vagy helyi önkormányzata 
a d) ponttal összhangban az intézmény 
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szavatolótőke-követelményének, 
forrásellátottsági követelményének vagy 
kitettségeinek 100%-ára közvetlenül vagy 
közvetetten garanciát vállal;

Or. en

Indokolás

(A módosítás a Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB – Németország 
Közjogi Bankjainak Szövetségi Egyesülete) hozzászólásán alapul, azzal az eltéréssel, hogy a 
prudencia érdekében összesítve írja elő a garanciakövetelményeket)

Módosítás 83
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az intézmény eszközeinek 
összértéke kisebb, mint 30 milliárd EUR;

g) az intézmény azon eszközeinek 
összértéke, amelyeket nem a központi 
kormányzat vagy a regionális vagy helyi 
önkormányzatok garantálnak, kisebb, 
mint 30 milliárd EUR;

Or. de

Indokolás

Annak megítélése szempontjából, hogy egy intézmény mentesüljön-e a hatály alól, csupán a 
nem garantált eszközök összértéke bír jelentőséggel.

Módosítás 84
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az intézmény eszközei 
összértékének az érintett tagállam GDP-
jéhez viszonyított aránya kisebb mint 20 
%;

h) az intézmény eszközei 
összértékének az érintett tagállam GDP-
jéhez viszonyított aránya kisebb mint 30%;

Or. en

Módosítás 85
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 a bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az intézménynek nincs 
meghatározó jelentősége az érintett 
tagállam nemzetgazdasága szempontjából.

törölve

Or. en

Módosítás 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
tagállambeli intézménykategóriákra, 
amennyiben a rendelkezésére álló 
információk alapján a Bizottság a 148. 
cikk alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban megállapítja, hogy 
az adott kategóriába tartozó intézmények 
valamely tagállam nemzeti joga szerint 
hitelegyesületnek minősülnek és eleget 

törölve
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tesznek a következő feltételek 
mindegyikének:

a) szövetkezeti jellegű pénzügyi 
vállalkozások;

b) tagsági körük bizonyos előre 
meghatározott, közös jellemzőkkel és 
érdekekkel rendelkező tagokra 
korlátozódik;

c) hitel- és pénzügyi szolgáltatásokat 
kizárólag tagjaik részére nyújthatnak;

d) betéteket és visszafizetendő 
pénzeszközöket kizárólag tagjaiktól 
fogadhatnak el, és ezek a betétek a 
2014/49/EU irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének 5. pontja szerinti biztosított 
betétnek minősülnek;

e) számukra kizárólag ezen irányelv 
I. mellékletének 1–6. és 15. pontjában 
felsorolt tevékenységek végzése 
engedélyezett;

f) megfelelő és hatékony prudenciális 
követelmények vonatkoznak rájuk többek 
között a minimális tőkeszükséglet 
tekintetében, valamint megfelelő 
felügyeleti keret hatálya alá tartoznak, 
amelynek hatása az uniós jog alapján 
létrehozott keret hatásához hasonló;

g) az e kategóriába tartozó 
intézmények eszközeinek összértéke nem 
haladja meg az érintett ország GDP-jének 
3 %-át, és az egyes intézmények 
eszközeinek összértéke nem haladja meg a 
100 millió EUR-t;

h) tevékenységük arra a tagállamra 
korlátozódik, amelyben a központi 
irodájuk található.

A Bizottság rendszeres időközönként 
felülvizsgálja, hogy a 148. cikk alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatálya alá tartozó intézmények 
továbbra is megfelelnek-e az első 
albekezdésben meghatározott 
feltételeknek.

Or. en
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Módosítás 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
tagállambeli intézménykategóriákra, 
amennyiben a rendelkezésére álló 
információk alapján a Bizottság a 148. 
cikk alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban megállapítja, hogy 
az adott kategóriába tartozó intézmények 
valamely tagállam nemzeti joga szerint 
hitelegyesületnek minősülnek és eleget 
tesznek a következő feltételek 
mindegyikének:

törölve

a) szövetkezeti jellegű pénzügyi 
vállalkozások;

b) tagsági körük bizonyos előre 
meghatározott, közös jellemzőkkel és 
érdekekkel rendelkező tagokra 
korlátozódik;

c) hitel- és pénzügyi szolgáltatásokat 
kizárólag tagjaik részére nyújthatnak;

d) betéteket és visszafizetendő 
pénzeszközöket kizárólag tagjaiktól 
fogadhatnak el, és ezek a betétek a 
2014/49/EU irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének 5. pontja szerinti biztosított 
betétnek minősülnek;

e) számukra kizárólag ezen irányelv 
I. mellékletének 1–6. és 15. pontjában 
felsorolt tevékenységek végzése 
engedélyezett;

f) megfelelő és hatékony prudenciális 
követelmények vonatkoznak rájuk többek 
között a minimális tőkeszükséglet 
tekintetében, valamint megfelelő 
felügyeleti keret hatálya alá tartoznak, 
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amelynek hatása az uniós jog alapján 
létrehozott keret hatásához hasonló;

g) az e kategóriába tartozó 
intézmények eszközeinek összértéke nem 
haladja meg az érintett ország GDP-jének 
3 %-át, és az egyes intézmények 
eszközeinek összértéke nem haladja meg a 
100 millió EUR-t;

h) tevékenységük arra a tagállamra 
korlátozódik, amelyben a központi 
irodájuk található.

A Bizottság rendszeres időközönként 
felülvizsgálja, hogy a 148. cikk alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatálya alá tartozó intézmények 
továbbra is megfelelnek-e az első 
albekezdésben meghatározott 
feltételeknek.

Or. en

Módosítás 88
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 b bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó 
tagállambeli intézménykategóriákra, 
amennyiben a rendelkezésére álló 
információk alapján a Bizottság a 148. cikk 
alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusban megállapítja, hogy az adott 
kategóriába tartozó intézmények valamely 
tagállam nemzeti joga szerint 
hitelegyesületnek minősülnek és eleget 
tesznek a következő feltételek 
mindegyikének:

A 2. cikk (5) bekezdésében felsorolt 
intézmények sérelme nélkül ez az irányelv 
nem alkalmazandó tagállambeli 
intézménykategóriákra, amennyiben a 
rendelkezésére álló információk alapján a 
Bizottság a 148. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
megállapítja, hogy az adott kategóriába 
tartozó intézmények valamely tagállam 
nemzeti joga szerint hitelegyesületnek 
minősülnek és eleget tesznek a következő 
feltételek mindegyikének:

Or. en
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Módosítás 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 b bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) betéteket és visszafizetendő 
pénzeszközöket kizárólag tagjaiktól 
fogadhatnak el, és ezek a betétek a 
2014/49/EU irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének 5. pontja szerinti biztosított 
betétnek minősülnek;

d) betéteket és visszafizetendő 
pénzeszközöket kizárólag tagjaiktól 
fogadhatnak el;

Or. en

Indokolás

(A módosítás a Hitelintézeti Szövetségek Európai Hálózatának (ENCU) hozzászólásán alapul)

Módosítás 90
Paul Tang

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 b bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) betéteket és visszafizetendő 
pénzeszközöket kizárólag tagjaiktól 
fogadhatnak el, és ezek a betétek a 
2014/49/EU irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének 5. pontja szerinti biztosított 
betétnek minősülnek;

d) betéteket és visszafizetendő 
pénzeszközöket kizárólag tagjaiktól 
fogadhatnak el;

Or. en
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Módosítás 91
Paul Tang

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 b bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az e kategóriába tartozó 
intézmények eszközeinek összértéke nem 
haladja meg az érintett ország GDP-jének 
3 %-át, és az egyes intézmények 
eszközeinek összértéke nem haladja meg a 
100 millió EUR-t;

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamokban néhány hitelintézeti szövetség nem tartozna bele ebbe a korlátozásba.

Módosítás 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 b bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az e kategóriába tartozó 
intézmények eszközeinek összértéke nem 
haladja meg az érintett ország GDP-jének 3 
%-át, és az egyes intézmények eszközeinek 
összértéke nem haladja meg a 100 millió 
EUR-t;

g) az e kategóriába tartozó 
intézmények eszközeinek összértéke nem 
haladja meg az érintett ország GDP-jének 
3%-át;

Or. en

Indokolás

(A módosítás a Hitelintézeti Szövetségek Európai Hálózatának (ENCU) hozzászólásán alapul)
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Módosítás 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 5 b a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5ba) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
arra az intézményre, amelyet a Bizottság a 
148. cikk szerint elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
felvesz a 2. cikk (5) bekezdésében 
meghatározott jegyzékbe.

Or. en

Módosítás 94
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak az ezen 
irányelv alkalmazási köréből az (5a) és 
(5b) bekezdés alapján kizárt szervezetek 
jegyzékének és a betétvédelem mértékére 
vonatkozó információknak a 
közzétételéről.

Or. en

Indokolás

(Lásd az EKB CON/2017/46. sz. véleményét)Egyértelműen azonosítani kell a kizárandó 
fejlesztési bankokat és hitelintézeti szövetségeket. Létre kell hozni a kizárt szervezetek 
nyilvánosan elérhető nyilvántartását. Emellett nyilvánossá kell tenni a betétvédelem körére 
vonatkozó információkat is. Ezekre az információkra azért van szükség, hogy átláthatóvá 
tegyék e szervezetek jogállását és felügyeletét, valamint a betéteseik védelmét.
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Módosítás 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a cikk a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„

[A hatálybalépéstől számított 5 éven belül] 
a Bizottság felülvizsgálja a 2. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott listát, 
amelynek keretében megvizsgálja, hogy a 
listán szereplő szervezetek tekintetében a 
listán történő szerepeltetés okai továbbra 
is fennállnak-e, valamint a listán szereplő 
szervezetek tekintetében alkalmazandó 
nemzeti jogi keretet és felügyeletet, a 
listán szereplő szervezetek 
betétbiztosításának típusát és minőségét, 
valamint a 2. cikk (5a) és (5b) 
bekezdésében meghatározott típusú 
szervezetek esetében az ott meghatározott 
kritériumokat is.

”

Or. en

Módosítás 96
Renato Soru, Luigi Morgano

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a cikk a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„
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[A hatálybalépéstől számított 5 éven belül] 
a Bizottság felülvizsgálja a 2. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott listát, 
amelynek keretében megvizsgálja, hogy a 
listán szereplő szervezetek tekintetében a 
listán történő szerepeltetés okai továbbra 
is fennállnak-e, valamint a listán szereplő 
szervezetek tekintetében alkalmazandó 
nemzeti jogi keretet és felügyeletet, a 
listán szereplő szervezetek 
betétbiztosításának típusát és minőségét, 
valamint a 2. cikk (5a) és (5b) 
bekezdésében meghatározott típusú 
szervezetek esetében az ott meghatározott 
kritériumokat is.

”

Or. en

Módosítás 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a cikk a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„

[A hatálybalépéstől számított 5 éven belül] 
a Bizottság felülvizsgálja a 2. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott listát, 
amelynek keretében megvizsgálja, hogy a 
listán szereplő szervezetek tekintetében a 
listán történő szerepeltetés okai továbbra 
is fennállnak-e, valamint a listán szereplő 
szervezetek tekintetében alkalmazandó 
nemzeti jogi keretet és felügyeletet, a 
listán szereplő szervezetek 
betétbiztosításának típusát és minőségét, 
valamint a 2. cikk (5a) és (5b) 
bekezdésében meghatározott típusú 
szervezetek esetében az ott meghatározott 
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kritériumokat is.

”

Or. en

Módosítás 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a cikk a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„

[A hatálybalépéstől számított 5 éven belül] 
a Bizottság felülvizsgálja a 2. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott listát, 
amelynek keretében megvizsgálja, hogy a 
listán szereplő szervezetek tekintetében a 
listán történő szerepeltetés okai továbbra 
is fennállnak-e, valamint a listán szereplő 
szervezetek tekintetében alkalmazandó 
nemzeti jogi keretet és felügyeletet, a 
listán szereplő szervezetek 
betétbiztosításának típusát és minőségét, 
valamint a 2. cikk (5a) és (5b) 
bekezdésében meghatározott típusú 
szervezetek esetében az ott meghatározott 
kritériumokat is.

”

Or. en

Indokolás

Helyénvalóbb egy állandó tételes felsorolást adni a mentesített intézményekről.
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Módosítás 99
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[A hatálybalépéstől számított 5 éven belül] 
a Bizottság felülvizsgálja a 2. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott listát, 
amelynek keretében megvizsgálja, hogy a 
listán szereplő szervezetek tekintetében a 
listán történő szerepeltetés okai továbbra 
is fennállnak-e, valamint a listán szereplő 
szervezetek tekintetében alkalmazandó 
nemzeti jogi keretet és felügyeletet, a listán 
szereplő szervezetek betétbiztosításának 
típusát és minőségét, valamint a 2. cikk 
(5a) és (5b) bekezdésében meghatározott 
típusú szervezetek esetében az ott 
meghatározott kritériumokat is.

[A hatálybalépéstől számított 5 éven belül] 
a Bizottság felülvizsgálja a listán szereplő 
szervezetek tekintetében alkalmazandó 
nemzeti jogi keretet és a felügyeleti 
rendelkezéseket, a listán szereplő 
szervezetek betétbiztosításának típusát és 
minőségét, valamint a 2. cikk (5a) és (5b) 
bekezdésében meghatározott típusú 
szervezetek esetében az ott meghatározott 
kritériumokat is.

A 2. cikk (5a) és (5b) bekezdésében 
meghatározott kritériumokat, amelyek 
alapján egy intézményt a 148. cikk szerint 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal mentesíteni lehet, semmilyen 
körülmények között nem kell alkalmazni 
azokra az intézményekre, amelyeket 
korábban az (5) bekezdésben említett 
jegyzék alapján mentesítettek.

Or. en

Indokolás

Annak pontosítása, hogy a kifejezetten felsorolt mentesített intézményeknek nem kell eleget 
tenniük a 2. cikk (5a) és (5b) bekezdésében meghatározott kritériumoknak.

Módosítás 100
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont
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2013/36/EU irányelv
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[A hatálybalépéstől számított 5 éven belül] 
a Bizottság felülvizsgálja a 2. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott listát, 
amelynek keretében megvizsgálja, hogy a 
listán szereplő szervezetek tekintetében a 
listán történő szerepeltetés okai továbbra 
is fennállnak-e, valamint a listán szereplő
szervezetek tekintetében alkalmazandó 
nemzeti jogi keretet és felügyeletet, a 
listán szereplő szervezetek 
betétbiztosításának típusát és minőségét, 
valamint a 2. cikk (5a) és (5b) 
bekezdésében meghatározott típusú 
szervezetek esetében az ott meghatározott 
kritériumokat is.

[A hatálybalépéstől számított 5 éven belül] 
az EBH jelentést készít, amelyben értékeli 
a 2. cikk (5a) és (5b) bekezdésében 
meghatározott szervezetek tekintetében 
alkalmazandó nemzeti jogi keretet és 
felügyeletet, valamint e szervezetek 
betétbiztosításának típusát és minőségét, és 
benyújtja ezt a jelentést a Bizottságnak és 
az Európai Parlamentnek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás garantálja a jogbiztonságot a szervezeteknek a IV. tőkekövetelmény-irányelv 
2. cikke (5) bekezdésében meghatározott jegyzékbe való felvételével kapcsolatban. A IV. 
tőkekövetelmény-irányelv/tőkekövetelmény-rendelet szabályozási hatókörével kapcsolatos 
kérdésekről szóló, 2017. novemberi véleményében az EBH megállapította, hogy a IV. 
tőkekövetelmény-irányelv 2. cikkének (5) bekezdése érvényben marad, és csak kisebb 
aktualizálást igényel. Ez a módosítás előírja, hogy az EBH-nak ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 5 éven belül jelentést kell készítenie az alkalmazandó nemzeti jogi 
keretről és felügyeletről.

Módosítás 101
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[A hatálybalépéstől számított 5 éven belül] 
a Bizottság felülvizsgálja a 2. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott listát, 

A 2. cikk (5a) és (5b) bekezdésében 
meghatározott kritériumokat, amelyek 
alapján egy intézményt a 148. cikk szerint 
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amelynek keretében megvizsgálja, hogy a 
listán szereplő szervezetek tekintetében a 
listán történő szerepeltetés okai továbbra 
is fennállnak-e, valamint a listán szereplő
szervezetek tekintetében alkalmazandó 
nemzeti jogi keretet és felügyeletet, a 
listán szereplő szervezetek 
betétbiztosításának típusát és minőségét, 
valamint a 2. cikk (5a) és (5b) 
bekezdésében meghatározott típusú 
szervezetek esetében az ott meghatározott 
kritériumokat is.

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal mentesíteni lehet, semmilyen 
körülmények között nem kell alkalmazni 
azokra az intézményekre, amelyeket 
korábban az (5) bekezdésben említett 
jegyzék alapján mentesítettek. [A 
hatálybalépéstől számított 5 éven belül] a 
Bizottság felülvizsgálhatja a 2. cikk (5a) 
és (5b) bekezdése alapján felsorolt
szervezetek tekintetében alkalmazandó 
nemzeti jogi keretet és felügyeletet, 
valamint e szervezetek betétbiztosításának 
típusát és minőségét.

Or. en

Módosítás 102
Paul Tang

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont
2013/36/EU irányelv
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[A hatálybalépéstől számított 5 éven belül] 
a Bizottság felülvizsgálja a 2. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott listát, 
amelynek keretében megvizsgálja, hogy a 
listán szereplő szervezetek tekintetében a 
listán történő szerepeltetés okai továbbra is 
fennállnak-e, valamint a listán szereplő 
szervezetek tekintetében alkalmazandó 
nemzeti jogi keretet és felügyeletet, a 
listán szereplő szervezetek 
betétbiztosításának típusát és minőségét,
valamint a 2. cikk (5a) és (5b) 
bekezdésében meghatározott típusú 
szervezetek esetében az ott meghatározott 
kritériumokat is.

[A hatálybalépéstől számított 5 éven belül] 
a Bizottság felülvizsgálja a 2. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott listát, 
amelynek keretében megvizsgálja, hogy a 
listán szereplő szervezetek tekintetében a 
listán történő szerepeltetés okai továbbra is 
fennállnak-e, valamint a listán szereplő 
szervezetek tekintetében alkalmazandó 
nemzeti jogi keretet és felügyeletet, 
valamint a 2. cikk (5a) és (5b) 
bekezdésében meghatározott típusú 
szervezetek esetében az ott meghatározott 
kritériumokat is.

Or. en
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Módosítás 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
3 cikk – 64 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

64a. „nemi szempontból semleges 
javadalmazási politika a hitelintézetekben 
vagy befektetési vállalkozásokban”: azon 
az elven alapuló javadalmazási politika, 
hogy a férfiak és a nők egyenlő vagy 
egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást 
kapjanak;

Or. en

Módosítás 104
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

3a. A 8. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:

A tagállamok megkövetelik, hogy a 
hitelintézetek a tevékenységük megkezdése 
előtt engedélyeztessék a tevékenység 
végzését. A tagállamok a 10–14. cikk 
sérelme nélkül megállapítják az ilyen 
engedélyezés követelményeit, és azokról 
tájékoztatják az EBH-t.

„A tagállamok megkövetelik, hogy a 
hitelintézetek a tevékenységük megkezdése 
előtt engedélyeztessék az illetékes 
hatósággal a tevékenység végzését, 
beleértve az 1. mellékletben felsorolt 
tevékenységeket is. A tagállamok a 10–14. 
cikk sérelme nélkül megállapítják az ilyen 
engedélyezés követelményeit, és azokról 
tájékoztatják az EBH-t.

”

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=HU)

Indokolás

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Módosítás 105
Mady Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2013/36/EU irányelv
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 9. cikk (2) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:

törölve

„

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
betétek és más visszafizetendő 
pénzeszközök olyan gyűjtésére, amelyet az 
alábbiak valamelyike végez:

a) egy tagállam;

b) egy tagállam regionális vagy helyi 
hatósága;

c) olyan nemzetközi szervezetek, 
amelyeknek egy vagy több tagállam tagja;

d) olyan személyek vagy 
vállalkozások, amelyek elindítását és 
működését az uniós jognak ettől az 
irányelvtől és az 575/2013/EU rendelettől 
eltérő eleme kifejezetten szabályozza;

e) a 2. cikk (5) bekezdésében említett 
azon szervezetek, amelyek tevékenységét 
nemzeti jog szabályozza.
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”

Or. en

Indokolás

A pénzügyi közvetítőkről szóló, 2017. novemberi véleményében (EBA/Op/2017/13) az EBH a 
következőket állapította meg: „A IV. tőkekövetelmény-irányelv 9. cikkének (2) bekezdése a 
jelenlegi szövegváltozatában valószínűleg továbbra is releváns a tagállamok szabályozási 
rendszereiben, és annak minden módosítását alapos előzetes hatásvizsgálattal kell 
alátámasztani, amely túlmutat az egyéb pénzügyi közvetítőkről szóló jelentés hatókörén.”  
Mivel nem végeztek ilyen hatásvizsgálatot, a módosítás a jelenlegi szövegváltozatában tartja 
meg a IV. tőkekövetelmény-irányelv 9. cikkének (2) bekezdését.

Módosítás 106
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2013/36/EU irányelv
9 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 2. cikk (5) bekezdésében említett 
azon szervezetek, amelyek tevékenységét 
nemzeti jog szabályozza.

e) a 2. cikk (5), (5a) és (5b)
bekezdésében említett azon szervezetek, 
amelyek tevékenységét nemzeti jog 
szabályozza.

Or. en

Indokolás

Következetesség, hogy a rendelkezés tartalmazza a 2. cikkben említett összes intézményt.

Módosítás 107
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2013/36/EU irányelv
9 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 2. cikk (5) bekezdésében említett e) a 2. cikk (5) és (5a) bekezdésében 
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azon szervezetek, amelyek tevékenységét 
nemzeti jog szabályozza.

említett azon szervezetek, amelyek 
tevékenységét nemzeti jog szabályozza.

Or. en

Módosítás 108
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21b. cikk törölve

Közbenső EU-szintű anyavállalat

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli 
csoporthoz tartozó kettő vagy több 
unióbeli intézmény rendelkezzen az 
Unióban letelepedett közbenső EU-szintű 
anyavállalattal.

(2) A tagállamok előírják az unióbeli 
közbenső EU-szintű anyavállalatnak, 
hogy a 8. cikkel összhangban 
intézményként, vagy a 21a. cikkel 
összhangban pénzügyi holding 
társaságként vagy vegyes pénzügyi 
holding társaságként folyamodjanak 
engedélyért.

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 30 milliárd EUR-t, kivéve, ha 
a harmadik országbeli csoport nem EU-
beli globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmény.

(4) E cikk alkalmazásában a 
harmadik országbeli csoport unióbeli 
eszközeinek összértékébe a következőket 
kell beleszámítani:

a) a harmadik országbeli csoport 
összes unióbeli intézményének összes 
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eszköze a konszolidált mérlegük alapján; 
és

b) a harmadik országbeli csoport 
Unióban engedéllyel rendelkező összes 
fióktelepének összes eszköze.

(5) Az illetékes hatóságok a (2) 
bekezdés alapján kiadott minden 
engedélyről értesítik az EBH-t.

Or. en

Módosítás 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli csoporthoz 
tartozó kettő vagy több unióbeli intézmény 
rendelkezzen az Unióban letelepedett 
közbenső EU-szintű anyavállalattal.

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli csoporthoz 
vagy harmadik országbeli fióktelephez 
tartozó kettő vagy több unióbeli intézmény 
rendelkezzen az Unióban letelepedett 
közbenső EU-szintű anyavállalattal.

Or. en

Módosítás 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli csoporthoz 
tartozó kettő vagy több unióbeli intézmény 
rendelkezzen az Unióban letelepedett 

(1) A tagállamok az (1a) bekezdésre is 
figyelemmel előírják, hogy az ugyanazon 
harmadik országbeli csoporthoz tartozó 
kettő vagy több unióbeli intézmény 



PE616.798v01-00 52/183 AM\1144242HU.docx

HU

közbenső EU-szintű anyavállalattal. rendelkezzen az Unióban letelepedett 
közbenső EU-szintű anyavállalattal.

Or. en

Indokolás

Biztosítja a megfelelő egyensúlyt a hatékony felügyelet és a hatékony szerkezet között, ha két 
közbenső anyavállalatot engednek meg.

Módosítás 111
Brian Hayes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli csoporthoz 
tartozó kettő vagy több unióbeli intézmény 
rendelkezzen az Unióban letelepedett 
közbenső EU-szintű anyavállalattal.

(1) A tagállamok a (7) bekezdésre is 
figyelemmel előírják, hogy az ugyanazon 
harmadik országbeli csoporthoz tartozó 
kettő vagy több unióbeli intézmény 
rendelkezzen az Unióban letelepedett 
közbenső EU-szintű anyavállalattal.

Or. en

Módosítás 112
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli csoporthoz 
tartozó kettő vagy több unióbeli intézmény 
rendelkezzen az Unióban letelepedett 
közbenső EU-szintű anyavállalattal.

(1) Az ugyanazon harmadik országbeli 
csoporthoz tartozó kettő vagy több unióbeli 
intézmény egyetlen, Unióban letelepedett 
közbenső EU-szintű anyavállalattal 
rendelkezik.
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Or. en

Indokolás

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Módosítás 113
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli csoporthoz 
tartozó kettő vagy több unióbeli intézmény 
rendelkezzen az Unióban letelepedett 
közbenső EU-szintű anyavállalattal.

(1) Az ugyanazon harmadik országbeli 
csoporthoz tartozó kettő vagy több unióbeli 
intézmény legalább egy, az Unióban 
letelepedett közbenső EU-szintű 
anyavállalattal rendelkezik.

Or. en

Módosítás 114
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve az 
illetékes hatóságok megengedhetik az (1) 
bekezdésben említett intézmények 
számára, hogy két közbenső EU-szintű
anyavállalattal rendelkezzenek, 
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amennyiben egyetlen közbenső EU-szintű 
anyavállalat létrehozása:

i. ellentétes lenne a jogi vagy 
szabályozási kerettel, amely megköveteli a 
tevékenységek különválasztását abban a 
harmadik országban, ahol a harmadik 
országbeli csoport legfelső szintű 
anyavállalatának központi irodája 
található; vagy

ii. csökkentené a szanálhatóság 
hatékonyságát, vagy befolyásolná a 
pénzügyi stabilitást a közbenső EU-szintű 
anyavállalat illetékes szanálási hatósága 
által a közbenső EU-szintű anyavállalat 
anyavállalatának szanálási hatóságával 
szorosan egyeztetve elvégzett értékelés 
szerint.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt biztosítja, hogy a közbenső EU-szintű anyavállalatra vonatkozó 
követelmény figyelembe vegye a más joghatóságokban folytatott tevékenységek 
különválasztására vonatkozó kötelező követelményt, valamint a pénzügyi stabilitásra és a 
szanálhatóságra vonatkozó megfontolásokat.

Módosítás 115
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az illetékes hatóságok 
megkövetelhetik az (1) bekezdésben 
említett intézményektől, hogy kettő vagy 
több közbenső EU-szintű anyavállalattal 
rendelkezzenek, amennyiben az illetékes 
hatóság megállapítja, hogy az egyetlen 
közbenső EU-szintű anyavállalat 
összeegyeztethetetlen lenne a 
tevékenységek szétválasztására vonatkozó 
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kötelező követelménnyel annak a 
harmadik országnak a szabályai alapján, 
ahol a harmadik országbeli csoport 
legfelső szintű anyavállalatának központi 
irodája található, illetve ha ez az 
intézmény hatékony felügyeletének és 
szanálásának elősegítése szempontjából 
helyénvaló lenne.

Or. en

Módosítás 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az illetékes hatóságok 
megengedhetik az (1) bekezdésben említett 
intézmények számára, hogy kettő vagy 
több közbenső EU-szintű anyavállalattal 
rendelkezzenek, amennyiben az illetékes 
hatóság megbizonyosodott arról, hogy az 
egyetlen közbenső EU-szintű anyavállalat 
összeegyeztethetetlen lenne a 
tevékenységek szétválasztására vonatkozó 
kötelező követelménnyel annak a 
harmadik országnak a szabályai alapján, 
ahol a harmadik országbeli csoport 
legfelső szintű anyavállalatának központi 
irodája található, illetve ha ez elősegíti az 
intézmény hatékony szanálását.

Or. en

Indokolás

Biztosítja a megfelelő egyensúlyt a hatékony felügyelet és a hatékony szerkezet között, ha két 
közbenső anyavállalatot engednek meg.
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Módosítás 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az illetékes hatóságok 
megengedhetik az (1) bekezdésben említett 
intézmények számára, hogy kettő vagy 
több közbenső EU-szintű anyavállalattal 
rendelkezzenek, amennyiben az illetékes 
hatóság megállapítja, hogy az egyetlen 
közbenső EU-szintű anyavállalat 
működési szempontból 
összeegyeztethetetlen lenne a 
tevékenységek szétválasztására vonatkozó 
kötelező követelménnyel annak a 
harmadik országnak a szabályai alapján, 
ahol a harmadik országbeli csoport 
legfelső szintű anyavállalatának központi 
irodája található.

Or. en

Módosítás 118
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az illetékes hatóságok 
megengedhetik az (1) bekezdésben említett 
intézmények számára, hogy kettő vagy 
több közbenső EU-szintű anyavállalattal 
rendelkezzenek, amennyiben az illetékes 
hatóság megállapítja, hogy az egyetlen 
közbenső EU-szintű anyavállalat 
összeegyeztethetetlen lenne a 
tevékenységek szétválasztására vonatkozó 
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kötelező követelménnyel annak a 
harmadik országnak a joga alapján, ahol 
a harmadik országbeli csoport legfelső 
szintű anyavállalatának központi irodája 
található.

Or. en

Indokolás

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Módosítás 119
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az (1) és (1a) bekezdéstől eltérve 
az illetékes hatóságok megengedhetik egy 
ugyanazon harmadik országbeli csoport 
részét képező unióbeli intézmény számára, 
hogy a többi unióbeli intézményhez 
hasonlóan a közbenső anyavállalaton 
vagy anyavállalatokon kívül legyen a 
székhelye, amennyiben megállapították, 
hogy az (1) és (1a) bekezdés 
követelménye(i) által a szóban forgó 
intézmény(ek) szerkezetére gyakorolt 
hatás aránytalan lehet a felügyelet és 
szanálás terén jelentkező előnyökhöz 
képest.

Or. en
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Módosítás 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják az unióbeli
közbenső EU-szintű anyavállalatnak, hogy
a 8. cikkel összhangban intézményként, 
vagy a 21a. cikkel összhangban pénzügyi 
holding társaságként vagy vegyes 
pénzügyi holding társaságként 
folyamodjanak engedélyért.

(2) A közbenső EU-szintű anyavállalat
egy, a 8. cikknek megfelelő intézmény, 
vagy a 21a. cikkel összhangban 
jóváhagyott pénzügyi holding társaság
vagy vegyes pénzügyi holding társaság.

Az első albekezdéstől eltérve, ha a 
harmadik országbeli csoport 
tevékenységeit jellemzően befektetési 
vállalkozások végzik, illetve ha az (1a) 
bekezdésben említett kötelező követelmény 
teljesítése érdekében a befektetési 
tevékenységekkel összefüggésben egy 
második közbenső EU-szintű 
anyavállalatot kell létrehozni, a közbenső 
EU-szintű anyavállalat, illetve a második 
közbenső EU-szintű anyavállalat lehet a 
2014/65/EU irányelv 5. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban engedélyezett 
befektetési vállalkozás.

E bekezdés alkalmazásában egy 
tevékenységet akkor kell jellemzően 
befektetési vállalkozások által végzett 
tevékenységnek tekinteni, ha a csoportban 
a befektetési vállalkozás mérlegfőösszege 
legalább 50%-a a csoport 
mérlegfőösszegének, illetve ha a 
befektetési vállalkozás által elért bevétel 
legalább 50%-a a csoport teljes 
bevételének.

Or. en

Indokolás

Ez a szövegváltozat nem lenne összeegyeztethető azzal, hogy a közbenső anyavállalat 
befektetési vállalkozás, mivel erről a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv és nem a 
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tőkekövetelményekről szóló irányelv alapján döntenek. Ez a módosítás megengedi, hogy a 
közbenső anyavállalat befektetési vállalkozás legyen, amennyiben a harmadik országbeli 
csoport tevékenységei jellemzően befektetési vállalkozási tevékenységek.

Módosítás 121
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják az unióbeli
közbenső EU-szintű anyavállalatnak, hogy
a 8. cikkel összhangban intézményként, 
vagy a 21a. cikkel összhangban pénzügyi 
holding társaságként vagy vegyes 
pénzügyi holding társaságként 
folyamodjanak engedélyért.

(2) A közbenső EU-szintű anyavállalat
egy, a 8. cikkel összhangban engedélyezett
intézmény, vagy a 21a. cikkel összhangban 
jóváhagyott pénzügyi holding társaság 
vagy vegyes pénzügyi holding társaság.

Az első albekezdéstől eltérve, ha az (1) 
bekezdésben említett intézmények közül 
egyik sem hitelintézet, illetve ha az (1a) 
bekezdésben említett kötelező követelmény 
teljesítése érdekében a befektetési 
tevékenységekkel összefüggésben egy 
második közbenső EU-szintű 
anyavállalatot kell létrehozni, a közbenső 
EU-szintű anyavállalat, illetve a második 
közbenső EU-szintű anyavállalat lehet a 
2014/65/EU irányelv 5. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban engedélyezett 
befektetési vállalkozás.

Or. en

Módosítás 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják az unióbeli
közbenső EU-szintű anyavállalatnak, hogy
a 8. cikkel összhangban intézményként, 
vagy a 21a. cikkel összhangban pénzügyi 
holding társaságként vagy vegyes 
pénzügyi holding társaságként 
folyamodjanak engedélyért.

(2) A közbenső EU-szintű anyavállalat
egy, a 8. cikkel összhangban engedélyezett
intézmény, vagy a 21a. cikkel összhangban 
jóváhagyott pénzügyi holding társaság 
vagy vegyes pénzügyi holding társaság.

Az első albekezdéstől eltérve, ha az (1) 
bekezdésben említett intézmények közül 
egyik sem hitelintézet, illetve ha az (1a) 
bekezdésben említett kötelező követelmény 
teljesítése érdekében a befektetési 
tevékenységekkel összefüggésben egy 
második közbenső EU-szintű 
anyavállalatot kell létrehozni, a közbenső 
EU-szintű anyavállalat, illetve a második 
közbenső EU-szintű anyavállalat lehet a 
2014/65/EU irányelv 5. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban engedélyezett 
befektetési vállalkozás.

Or. en

Indokolás

Biztosítja a megfelelő egyensúlyt a hatékony felügyelet és a hatékony szerkezet között, ha két 
közbenső anyavállalatot engednek meg.

Módosítás 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják az unióbeli 
közbenső EU-szintű anyavállalatnak, hogy 
a 8. cikkel összhangban intézményként, 
vagy a 21a. cikkel összhangban pénzügyi 
holding társaságként vagy vegyes pénzügyi 
holding társaságként folyamodjanak 

(2) A tagállamok előírják az unióbeli 
közbenső EU-szintű anyavállalatnak, hogy 
a 8. cikkel összhangban 
hitelintézményként, vagy a 21a. cikkel 
összhangban pénzügyi holding 
társaságként vagy vegyes pénzügyi holding 
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engedélyért. társaságként folyamodjanak engedélyért.

Or. en

Módosítás 124
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják az unióbeli 
közbenső EU-szintű anyavállalatnak, hogy 
a 8. cikkel összhangban intézményként, 
vagy a 21a. cikkel összhangban pénzügyi 
holding társaságként vagy vegyes pénzügyi 
holding társaságként folyamodjanak 
engedélyért.

(2) A tagállamok előírják az unióbeli 
közbenső EU-szintű anyavállalatoknak, 
hogy a 8. cikkel összhangban 
intézményként, vagy a 21a. cikkel 
összhangban pénzügyi holding 
társaságként vagy vegyes pénzügyi holding 
társaságként folyamodjanak engedélyért.

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás a 21b. cikk (1a) bekezdésének (új) módosítása miatt.

Módosítás 125
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésen túl a közbenső 
EU-szintű anyavállalatok számára 
lehetővé kell tenni, hogy a 2014/65/EU 
irányelv 5. cikkével összhangban 
befektetési vállalkozásként engedélyt 
kapjanak, amennyiben ugyanannak a 
harmadik országbeli csoportnak 
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nincsenek olyan tagjai, amelyek 
hitelintézetek vagy rendszerszintű 
befektetési vállalkozások.

Or. en

Módosítás 126
Thierry Cornillet

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 30 milliárd EUR-t, kivéve, ha 
a harmadik országbeli csoport nem EU-
beli globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmény.

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 30 milliárd EUR-t.

Or. en

Indokolás

A közbenső anyavállalat megtartása, annak arányossá tétele mellett.

Módosítás 127
Mady Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 30 milliárd EUR-t, kivéve, ha 
a harmadik országbeli csoport nem EU-

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 45 milliárd EUR-t.
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beli globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmény.

Or. en

Indokolás

A globális versenyfeltételek biztosítása érdekében a módosítás 45 milliárd EUR-ra növeli a 
küszöböt, hogy összhangba hozza azt a más joghatóságokban (például az USA-ban) 
alkalmazandó küszöbértékkel. Emellett az Unióban korlátozott jelenléttel rendelkező, 
harmadik országbeli csoportokra gyakorolt aránytalan hatás elkerülése érdekében az 
intézkedés nem érintheti automatikusan az összes harmadik országbeli globálisan
rendszerszinten jelentős intézményt. Nem minden globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmény bír rendszerszintű jelentőséggel az EU pénzügyi rendszerében.

Módosítás 128
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 30 milliárd EUR-t, kivéve, ha 
a harmadik országbeli csoport nem EU-
beli globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmény.

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 30 milliárd EUR-t.

Or. en

Módosítás 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 30 milliárd EUR-t, kivéve, ha 
a harmadik országbeli csoport nem EU-
beli globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmény.

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 50 milliárd EUR-t.

Or. en

Indokolás

A módosítás arányosabbá teszi a közbenső anyavállalatra vonatkozó követelményt.

Módosítás 130
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 30 milliárd EUR-t, kivéve, ha 
a harmadik országbeli csoport nem EU-
beli globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmény.

(3) Az (1), (1a), (1b) és (2) bekezdést 
nem kell alkalmazni, ha a harmadik 
országbeli csoport unióbeli eszközeinek 
összértéke nem éri el a 50 milliárd EUR-t.

Or. en

Módosítás 131
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 30 milliárd EUR-t, kivéve, ha 
a harmadik országbeli csoport nem EU-beli 
globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmény.

(3) Az (1), (1a) és (2) bekezdést nem 
kell alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 30 milliárd EUR-t, kivéve, ha 
a harmadik országbeli csoport nem EU-beli 
globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmény.

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás a 21b. cikk (1a) bekezdésének (új) módosítása miatt.

Módosítás 132
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 30 milliárd EUR-t, kivéve, ha 
a harmadik országbeli csoport nem EU-beli 
globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmény.

(3) Az (1), (2) és (2a) bekezdést nem 
kell alkalmazni, ha a harmadik országbeli 
csoport unióbeli eszközeinek összértéke 
nem éri el a 30 milliárd EUR-t, kivéve, ha 
a harmadik országbeli csoport nem EU-beli 
globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmény.

Or. en

Módosítás 133
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk alkalmazásában a harmadik 
országbeli csoport unióbeli eszközeinek 
összértékébe a következőket kell 
beleszámítani:

(4) E cikk alkalmazásában a harmadik 
országbeli csoport leányvállalata unióbeli 
eszközeinek összértéke a harmadik 
országbeli csoport összes unióbeli 
intézményének összes eszközének összege 
a konszolidált mérlegük alapján, illetve az 
egyéni mérlegük alapján, ha az intézmény 
mérlegét nem konszolidálják.

a) a harmadik országbeli csoport 
összes unióbeli intézményének összes 
eszköze a konszolidált mérlegük alapján; 
és

b) a harmadik országbeli csoport 
Unióban engedéllyel rendelkező összes 
fióktelepének összes eszköze.

Or. en

Módosítás 134
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk alkalmazásában a harmadik 
országbeli csoport unióbeli eszközeinek 
összértékébe a következőket kell 
beleszámítani:

(4) E cikk alkalmazásában a harmadik 
országbeli csoport unióbeli eszközeinek 
összértékébe bele kell számítani a 
harmadik országbeli csoport összes 
unióbeli intézményének összes eszközét a 
konszolidált mérlegük alapján.

Or. en

Módosítás 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk alkalmazásában a harmadik 
országbeli csoport unióbeli eszközeinek 
összértékébe a következőket kell 
beleszámítani:

(4) E cikk alkalmazásában a harmadik 
országbeli csoport unióbeli eszközeinek 
összértéke a következők összege:

Or. en

Módosítás 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik országbeli csoport 
összes unióbeli intézményének összes 
eszköze a konszolidált mérlegük alapján; és

a) a harmadik országbeli csoport 
összes unióbeli intézménye összes 
eszközének összege a konszolidált 
mérlegük alapján, illetve az egyéni 
mérlegük alapján, ha az intézmény 
mérlegét nem konszolidálják; és

Or. en

Módosítás 137
Petr Ježek

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik országbeli csoport 
Unióban engedéllyel rendelkező összes 

törölve
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fióktelepének összes eszköze.

Or. en

Indokolás

A fióktelepek jogi természetéből adódóan a leányvállalatoktól eltérően jelentős költségeket 
okozna a harmadik országbeli bankok számára a fióktelepeknek a megfelelő EGT-engedéllyel 
rendelkező bankokhoz történő áthelyezése során, ha a fióktelepeket bele kellene számítani az 
eszközös összértékébe. Ha be kellene számítani a fióktelepeket, az elméletben azt jelentené, 
hogy még a leányvállalat minimális mérete esetén is egy közbenső anyavállalatot kellene 
létrehozni.

Módosítás 138
Mady Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik országbeli csoport 
Unióban engedéllyel rendelkező összes 
fióktelepének összes eszköze.

törölve

Or. en

Indokolás

A fióktelepek eszközeit nem kell figyelembe venni a küszöbérték kiszámításakor. A 
fióktelepeknek nincs jogi személyisége, a fióktelep az anyavállalat része, és nincsenek „saját” 
eszközei. A módosítás arányosabbá teszi a követelményt, mivel elkerüli azt a potenciális 
bonyolult és mesterséges folyamatot, hogy névlegesen eszközöket rendelnek egy fióktelephez. 
A módosítás hozzájárul ahhoz is, hogy a követelmény hatókörét összhangba hozzák a 
harmadik országok, például az USA hasonló követelményeinek hatókörével.

Módosítás 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 4 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik országbeli csoport
Unióban engedéllyel rendelkező összes 
fióktelepének összes eszköze.

b) a harmadik országbeli csoportnak 
az Unióban a 47. cikk szerint működési 
engedéllyel rendelkező összes fióktelepe
összes eszközének összege.

Or. en

Módosítás 140
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik országbeli csoport 
Unióban engedéllyel rendelkező összes 
fióktelepének összes eszköze.

b) a harmadik országbeli csoport 
Unióban székhellyel rendelkező összes 
fióktelepének összes eszköze.

Or. en

Módosítás 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) vagy (2) bekezdés 
alkalmazása esetén a tagállamok 
megkövetelik, hogy a harmadik országbeli 
csoport mindegyik harmadik országbeli 
fióktelepét vagy hitelintézetként, vagy az 
Unióban székhellyel rendelkező 
hitelintézet fióktelepeként újra 
bejegyezzék.
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Or. en

Módosítás 142
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) vagy (2) bekezdés 
alkalmazása esetén a tagállamok 
megkövetelik, hogy a harmadik országbeli 
csoport mindegyik harmadik országbeli 
fióktelepét vagy hitelintézetként, vagy az 
Unióban székhellyel rendelkező 
hitelintézet fióktelepeként újra 
bejegyezzék.

Or. en

Módosítás 143
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E cikk alkalmazásában a 
harmadik országbeli csoport unióbeli 
eszközeinek összértéke a következők 
összege:

a) a harmadik országbeli csoport 
összes unióbeli intézménye összes 
eszközének összege a konszolidált 
mérlegük alapján, illetve az egyéni 
mérlegük alapján, ha az intézmény 
mérlegét nem konszolidálják; és

b) a harmadik országbeli csoportnak 
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az Unióban a 47. cikk szerint működési 
engedéllyel rendelkező összes fióktelepe 
összes eszközének összege.

Or. en

Módosítás 144
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok a (2) 
bekezdés alapján kiadott minden 
engedélyről értesítik az EBH-t.

(5) Az illetékes hatóságok a (2) 
bekezdés alapján kiadott minden 
engedélyről értesítik az EBH-t, és a 
joghatóságukban működő minden egyes 
harmadik országbeli csoport tekintetében 
közlik a következő információkat:

Or. en

Módosítás 145
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) a harmadik országbeli csoporthoz 
tartozó felügyelt intézmények összes 
eszközének neve és összege, valamint 
azoknak a tevékenységeknek a típusai, 
amelyekre engedéllyel rendelkeznek;

Or. en
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Módosítás 146
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) az adott tagállamban a 47. cikk 
alapján engedélyezett fióktelepnek 
megfelelő összes eszköz neve és összege;

Or. en

Módosítás 147
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) az adott tagállamban létrehozott 
közbenső EU-szintű anyavállalat neve és 
jogi formája, valamint annak a harmadik 
országbeli csoportnak a neve, amelynek 
részét képezi.

Or. en

Módosítás 148
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBH honlapján közzéteszi az összes Az EBH honlapján közzéteszi az Unióban 
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olyan közbenső EU-szintű anyavállalatot
tartalmazó listát, amelyek számára 
engedélyt adtak ki az Unióban.

működő összes harmadik országbeli 
csoportot és azok közbenső EU-szintű 
anyavállalatát vagy adott esetben 
anyavállalatait tartalmazó listát, amelyek 
számára engedélyt adtak ki az Unióban.

Or. en

Módosítás 149
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli 
csoporthoz tartozó intézmények 
mindegyike egyazon közbenső EU-szintű 
anyavállalathoz tartozzon.

Az illetékes hatóságok előírják, hogy a 
joghatóságukban működő összes olyan 
intézmény, amely egy harmadik országbeli 
csoport része, megfeleljen a következő 
feltételek egyikének:

a) egyetlen közbenső EU-szintű 
anyavállalata van;

b) közbenső EU-szintű 
anyavállalatnak minősül;

c) a harmadik országbeli csoport 
egyetlen intézménye az Unióban;

d) egy olyan harmadik országbeli 
csoport része, amelynek esetében az
unióbeli eszközök teljes értéke kevesebb, 
mint 50 milliárd EUR; vagy

e) olyan intézmény, amelynek 
esetében azt a következtetést vonták le, 
hogy nincs szükség közbenső EU-szintű 
anyavállalatra.

Or. en

Módosítás 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli csoporthoz 
tartozó intézmények mindegyike egyazon 
közbenső EU-szintű anyavállalathoz 
tartozzon.

Az illetékes hatóságok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli csoporthoz 
tartozó intézmények mindegyike egyazon 
közbenső EU-szintű anyavállalathoz 
tartozzon, kivéve, ha az illetékes 
hatóságok engedélyezték, hogy az 
intézmény két közbenső EU-szintű 
anyavállalattal rendelkezzen annak 
érdekében, hogy az intézmény 
összeegyeztethető legyen a tevékenységek 
szétválasztására vonatkozó kötelező 
követelménnyel annak a harmadik 
országnak a szabályai alapján, ahol a 
harmadik országbeli csoport legfelső 
szintű anyavállalatának központi irodája 
található.

Or. en

Módosítás 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli 
csoporthoz tartozó intézmények 
mindegyike egyazon közbenső EU-szintű 
anyavállalathoz tartozzon.

Az illetékes hatóságok előírják, hogy a 
joghatóságukban működő összes olyan 
intézmény, amely egy harmadik országbeli 
csoport része, megfeleljen a következő 
feltételek egyikének:

a) közbenső EU-szintű anyavállalata 
van;

b) közbenső EU-szintű 
anyavállalatnak minősül;
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c) a harmadik országbeli csoport 
egyetlen intézménye az Unióban; vagy

d) egy olyan harmadik országbeli 
csoport része, amelynek esetében az 
unióbeli eszközök teljes értéke kevesebb, 
mint 30 milliárd EUR.

Or. en

Módosítás 152
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli csoporthoz 
tartozó intézmények mindegyike egyazon
közbenső EU-szintű anyavállalathoz 
tartozzon.

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli csoporthoz 
tartozó intézmények mindegyike esetében 
teljesüljön a közbenső EU-szintű 
anyavállalatra vonatkozó követelmény.

Or. en

Indokolás

Technikai módosítás a 21b. cikk (1a) bekezdésének (új) módosítása miatt.

Módosítás 153
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/63/EU irányelv
21 b cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli csoporthoz 
tartozó intézmények mindegyike egyazon
közbenső EU-szintű anyavállalathoz 

Az illetékes hatóságok előírják, hogy az 
ugyanazon harmadik országbeli csoporthoz 
tartozó intézmények mindegyike egy 
közbenső EU-szintű anyavállalathoz 
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tartozzon. tartozzon.

Or. en

Módosítás 154
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az (1) bekezdéstől eltérve azoknak 
a csoportoknak, amelyek egynél több 
intézményen keresztül működnek az 
Unióban, és eszközeik teljes értéke ezen 
irányelv hatálybalépése napján 
meghaladja a 30 milliárd EUR-t, e cikkre 
is figyelemmel egy közbenső EU-szintű 
anyavállalattal, illetve a (7) bekezdésben 
előírt esetben kettő vagy több közbenső 
EU-szintű anyavállalattal kell 
rendelkezniük az ezen irányelv 
alkalmazásának napjától számított 
negyedik évtől.

Or. en

Módosítás 155
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ezen irányelv hatálybalépését 
követő négy éven belül a Bizottság 
felülvizsgálja az e cikk alapján az 
intézményekre kiszabott követelményeket, 
és az EBH-val folytatott konzultációt 
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követően jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. E jelentés 
közzétételét követően a Bizottság adott 
esetben előterjeszti a szükséges jogalkotási 
módosításokat. Ez a jelentés mérlegeli a 
következőket:

a) e cikk követelményei 
kivitelezhetők, szükségesek és arányosak-
e, és más intézkedések alkalmasabbak 
lennének-e;

b) más joghatóságok alkalmaznak-e 
az e cikkhez hasonló követelményeket, és 
ha igen, milyen jellege és hatása van 
ezeknek a követelményeknek, 
összhangban vannak-e e cikk 
követelményeivel, és milyen hatást 
gyakorolnak az eszközök különböző 
küszöbértékeire ezekben a 
joghatóságokban;

c) a strukturális elkülönítésre 
vonatkozó követelmények hatása más 
joghatóságokban.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás előírja, hogy a Bizottság az EBH-val folytatott konzultációt követően jelentést 
tegyen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a közbenső anyavállalatra vonatkozó 
követelmény megfelelőségéről, és adott esetben jogalkotási módosításokat javasol e 
követelménnyel kapcsolatban.

Módosítás 156
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Azoknak az e cikk hatálya alá 
tartozó harmadik országbeli 
csoportoknak, amelyek [ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontja]-án/én 



PE616.798v01-00 78/183 AM\1144242HU.docx

HU

egynél több intézményen keresztül 
működnek az Unióban, egy közbenső EU-
szintű anyavállalattal, illetve az (1a) 
bekezdésben előírt esetben két közbenső 
EU-szintű anyavállalattal kell 
rendelkezniük az ezen irányelv 
alkalmazásának napjától számított 
negyedik évben.

Or. en

Módosítás 157
Brian Hayes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ha egy csoport székhely szerinti 
joghatóságának joga vagy szabályozása 
megköveteli a különböző tevékenységek 
strukturális elkülönítését, az illetékes 
hatóságok megengedik két közbenső EU-
szintű anyavállalat létrehozását, feltéve, 
hogy:

a) az illetékes szanálási hatóság 
megbizonyosodott arról, hogy a két 
holdingtársaság létezése nem akadályozza 
az e holdingtársaságok által vezetett 
csoport tevékenységeinek szanálását és a 
szanálás után az említett tevékenységek 
átalakítását;

b) az illetékes felügyeleti hatóság 
megbizonyosodott arról, hogy a két 
holdingtársaság létezése nem akadályozza 
az e holdingtársaságok által vezetett 
csoport tevékenységeinek felügyeletét;

c) legalább az egyik anyavállalat egy 
hitelintézet, illetve egy hitelintézet 
holdingtársasága.

Or. en
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Módosítás 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az (1) bekezdéstől eltérve azoknak 
a csoportoknak, amelyek egynél több 
intézményen keresztül működnek az 
Unióban, és eszközeik teljes értéke [ezen 
irányelv hatálybalépésének időpontja]-
án/-én meghaladja a 30 milliárd EUR-t, 
egy közbenső EU-szintű anyavállalattal, 
illetve az (1a) bekezdésben előírt esetben 
két közbenső EU-szintű anyavállalattal 
kell rendelkezniük [ezen irányelv 
alkalmazásának napja + három év]-tól/-
től.

Or. en

Indokolás

Egy három éves átmeneti időszak bevezetése a közbenső anyavállalatokra.

Módosítás 159
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A (6) bekezdéstől eltérve a 
tevékenységek strukturális elkülönítését 
megkövetelő nemzeti törvények vagy 
rendeletek hatálya alá tartozó harmadik 
országbeli csoportok egynél több közbenső 
EU-szintű anyavállalattal 
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rendelkezhetnek. Ezeknek a közbenső EU-
szintű anyavállalatoknak meg kell 
felelniük a tevékenységek bankcsoport 
által elvégzendő strukturális 
elkülönítésének.

Or. en

Módosítás 160
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Ezen irányelv hatálybalépését 
követő három éven belül a Bizottság 
felülvizsgálja az e cikk alapján az 
intézményekre kiszabott követelményeket, 
és az EBH-val folytatott konzultációt 
követően jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. E jelentés 
közzétételét követően a Bizottság adott 
esetben előterjeszti a szükséges jogalkotási 
módosításokat. Ez a jelentés mérlegeli a 
következőket:

a) e cikk követelményei 
kivitelezhetők, szükségesek és arányosak-
e, és más intézkedések alkalmasabbak 
lennének-e;

b) más joghatóságok alkalmaznak-e 
az e cikkhez hasonló követelményeket, és 
ha igen, milyen jellege és hatása van 
ezeknek a követelményeknek, 
összhangban vannak-e e cikk 
követelményeivel, és milyen hatást 
gyakorolnak az eszközök különböző 
küszöbértékeire ezekben a 
joghatóságokban;

c) a strukturális elkülönítésre 
vonatkozó követelmények hatása más 
joghatóságokban.
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Or. en

Módosítás 161
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az (1) bekezdéstől eltérve azoknak 
a csoportoknak, amelyek egynél több 
intézményen keresztül működnek az 
Unióban, és eszközeik teljes értéke [ezen 
irányelv hatálybalépésének időpontja]-
án/-én meghaladja a 30 milliárd EUR-t, 
egy közbenső EU-szintű anyavállalattal, 
illetve az (1a) bekezdésben előírt esetben 
két közbenső EU-szintű anyavállalattal 
kell rendelkezniük [ezen irányelv 
alkalmazásának napja + három év]-tól/-
től.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a jogi felépítés strukturális átalakítását, valamint a felügyeleti jóváhagyás 
megszerzéséhez szükséges időt, ez a módosítás kellően hosszú átmeneti időszakot ír elő az egy 
vagy két közbenső EU-szintű anyavállalat létrehozására azon csoportok esetében, amelyek 
egynél több intézményen keresztül működnek az Unióban, eszközeik teljes értéke pedig 
meghaladja a 30 milliárd EUR-t.

Módosítás 162
Brian Hayes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Amikor ez a cikk megengedi két 
közbenső anyavállalat létrehozását, azokat 
egy csoportként kell kezelni, amelyre az 
ezen irányelv VII. címének 3. fejezete 
szerinti összevont felügyelet 
alkalmazandó, az az összevont felügyeletet 
ellátó hatóságot pedig az említett 
rendelkezések szerint kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 163
Brian Hayes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Amikor ez a cikk megengedi két 
közbenső anyavállalat létrehozását, azokat 
a 2014/59/EU irányelv alkalmazásában 
egy csoportként kell kezelni, az említett 
irányelv rendelkezéseivel összhangban egy 
csoportszintű szanálási hatóságot kell 
kijelölni, ez a csoportszintű szanálási 
hatóság pedig a közbenső anyavállalatok 
tekintetében rendelkezik mindazokkal a 
hatáskörökkel, amelyekkel akkor 
rendelkezne, ha a vállalatok uniós 
anyavállalattal rendelkező csoportot 
alkotnának.

Or. en

Módosítás 164
Brian Hayes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
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2013/36/EU irányelv
21 b cikk – 6 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6d) Az (1) bekezdéstől eltérve azoknak 
a csoportoknak, amelyek egynél több 
intézményen keresztül működnek az 
Unióban, és eszközeik teljes értéke [ezen 
irányelv hatálybalépésének időpontja]-
án/-én meghaladja a 30 milliárd EUR-t, 
egy közbenső EU-szintű anyavállalattal, 
illetve a (7) bekezdésben előírt esetben két 
közbenső EU-szintű anyavállalattal kell 
rendelkezniük [ezen irányelv 
alkalmazásának napja + három év]-tól/-
től.

Or. en

Módosítás 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
56 cikk – f a pont (új) és f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. Az 56. cikk a következő fa) és fb) 
ponttal egészül ki:

„fa) a módosított (EU) 2015/849 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 48. 
cikkében említett illetékes hatóságok;

fb) a bankcsoporton belüli strukturális 
elkülönítésre vonatkozó szabályok 
alkalmazásáért felelős illetékes hatóságok 
vagy szervek. ”

Or. en

Módosítás 166
Othmar Karas
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
56 cikk – f a pont (új) és f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. Az 56. cikk a következő fa) és fb) 
ponttal egészül ki:

„fa) az (EU) 2015/849 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1a 48. 
cikkében említett illetékes hatóságok;

fb) a bankcsoporton belüli strukturális 
elkülönítésre vonatkozó szabályok 
alkalmazásáért felelős illetékes hatóságok 
vagy szervek.”

__________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve 
a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy 
terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről, a 
648/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 
2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a 2006/70/EK bizottsági 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 141., 2015.6.5., 73. o.).

Or. en

Indokolás

Az EKB ajánlásaival összhangban ez a módosítás lehetővé teszi a tőkekövetelmény-rendelet 
56. cikke szerinti együttműködést és információcserét a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása ellen fellépő hatóságokkal, valamint a bankcsoporton belüli strukturális 
elkülönítésre vonatkozó szabályok alkalmazásáért felelős illetékes hatóságokkal vagy 
szervekkel.

Módosítás 167
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)
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2013/36/EU irányelv
56 cikk – f a pont (új) és f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. Az 56. cikk a következő fa) és fb) 
ponttal egészül ki:

„fa) a 2004/2015/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 48. cikke 
értelmében kijelölt felügyeleti hatóságok;

fb) a bankcsoporton belüli strukturális 
elkülönítésre vonatkozó szabályok 
alkalmazásáért felelős illetékes hatóságok 
vagy szervek.”

Or. en

Indokolás

Az új pontok lehetővé teszik az együttműködést és információcserét a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása ellen fellépő hatóságokkal, valamint a strukturális elkülönítésre 
vonatkozó szabályok alkalmazásáért felelős hatóságokkal.

Módosítás 168
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 b pont (új)
2013/36/EU irányelv
63 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11b. A 63. cikk a végén a következő 
albekezdéssel egészül ki:

„A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok előírhassák legalább 
az első albekezdésben említett személy 
leváltását, ha ez a személy az első 
albekezdés szerinti kötelezettségeit 
megsértve jár el.”

Or. en
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Indokolás

(Lásd az EKB COD/2017/46. sz. véleményét.) A módosítás lehetővé kívánja tenni az illetékes 
hatóságok számára, hogy megköveteljék a hitelintézet könyvvizsgálójának leváltását, 
amennyiben ez a könyvvizsgáló megsérti az (1) bekezdés szerinti kötelezettségeket.

Módosítás 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 b pont (új)
2013/36/EU irányelv
67 cikk – 1 bekezdés – p a – p d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11b. A 67. cikk a következő pa), pb), pc) 
és pd) ponttal egészül ki: 

pa) egy intézmény nem teljesíti az 
575/2013/EU rendelet 92. cikkében 
meghatározott szavatolótőke-
követelményeket; 

pb) egy intézmény vagy egy 
természetes személy nem tesz eleget az 
illetékes hatóság által kiadott rendeletből 
vagy határozatból eredő kötelezettségnek; 

pc) egy intézmény az illetékes hatóság 
előzetes engedélye nélkül jár el, amikor az 
575/2013/EU rendelet vagy az ezen 
irányelvet átültető nemzeti rendelkezés 
ilyen előzetes engedély beszerzését követeli 
meg az intézménytől, illetve saját hamis 
nyilatkozata alapján szerzi meg ezt az 
engedélyt, vagy nem felel meg azoknak a 
feltételeknek, amelyek alapján megadják
az engedélyt; 

pd) az intézmény nem küld értesítést, 
illetve azt nem helyesen, teljes körűen 
vagy kellő időben teszi meg, amikor az 
575/2013/EU rendelet vagy az ezen 
irányelvet átültető nemzeti rendelkezés 
alapján ilyen értesítést kell küldenie. 

Or. en
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Módosítás 170
Thierry Cornillet

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
74 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

11a. A 74. cikket el kell hagyni.

„74. cikk

Belső irányítás, valamint helyreállítási 
tervek és szanálási tervek

(1) Az intézményeknek megbízható 
vállalatirányítási rendszerrel kell 
rendelkezniük, amely áttekinthető 
szervezeti felépítést, egymástól jól 
elhatárolt, átlátható és következetes 
felelősségi köröket, a fennálló vagy 
esetlegesen felmerülő kockázatok 
azonosítására, kezelésére, felügyeletére és 
jelentésére szolgáló hatékony eljárásokat, 
megfelelő belső ellenőrzési 
mechanizmusokat – beleértve a 
megbízható adminisztratív és számviteli 
eljárásokat –, valamint a hatékony és 
eredményes kockázatkezeléssel 
összhangban álló, azt előmozdító 
javadalmazási szabályokat és 
gyakorlatokat foglal magában.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
rendszereknek, eljárásoknak és 
mechanizmusoknak átfogónak és az üzleti 
modellben rejlő kockázatoknak, valamint 
az intézmény tevékenységeinek a 
jellegével, nagyságrendjével és
összetettségével arányosnak kell lenniük. 
Figyelembe kell venni a 76–95. cikkben 
meghatározott technikai kritériumokat.

(3) Az EBH a (2) bekezdéssel 
összhangban iránymutatásokat bocsát ki 
az (1) bekezdésben említett rendszerek, 
eljárások és mechanizmusok pontos 



PE616.798v01-00 88/183 AM\1144242HU.docx

HU

meghatározása céljából.”

Or. en

Indokolás

A gyenge irányítási intézkedések azon okok közé tartoznak, amelyek megmagyarázzák az 
európai bankszektor részleges gyengeségét. Az iránymutatások nem elégségesek. Miközben 
fontos figyelembe venni az arányosságot, számos más alapelvet is rögzíteni kell egy uniós 
szabályozásban. A tőkekövetelmény-irányelv 74. cikkének célkitűzéseit át kell emelni a 
tőkekövetelmény-rendeletbe. A nemzeti keretrendszerek és néhány nemzeti bankszektor által 
meghatározott bevált gyakorlatok a teljes uniós bankszektor számára hasznosak lehetnek, 
erősítve az Unió egészének stabilitását.

Módosítás 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
74 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

11a. A 74. cikk a következőképpen 
módosul:

(1) Az intézményeknek megbízható 
vállalatirányítási rendszerrel kell 
rendelkezniük, amely áttekinthető 
szervezeti felépítést, egymástól jól 
elhatárolt, átlátható és következetes 
felelősségi köröket, a fennálló vagy 
esetlegesen felmerülő kockázatok 
azonosítására, kezelésére, felügyeletére és 
jelentésére szolgáló hatékony eljárásokat, 
megfelelő belső ellenőrzési 
mechanizmusokat – beleértve a 
megbízható adminisztratív és számviteli 
eljárásokat –, valamint a hatékony és 
eredményes kockázatkezeléssel 
összhangban álló, azt előmozdító 
javadalmazási szabályokat és gyakorlatokat 
foglal magában.

„(1) Az intézményeknek megbízható 
vállalatirányítási rendszerrel kell 
rendelkezniük, amely áttekinthető 
szervezeti felépítést, egymástól jól 
elhatárolt, átlátható és következetes 
felelősségi köröket, a fennálló vagy 
esetlegesen felmerülő kockázatok 
azonosítására, kezelésére, felügyeletére és 
jelentésére szolgáló hatékony eljárásokat, 
megfelelő belső ellenőrzési 
mechanizmusokat – beleértve a 
megbízható adminisztratív és számviteli 
eljárásokat –, valamint a hatékony és 
eredményes kockázatkezeléssel 
összhangban álló, azt előmozdító 
javadalmazási szabályokat és gyakorlatokat 
foglal magában. Ezeknek a javadalmazási 
politikáknak és gyakorlatoknak nemi 
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szempontból semlegesnek kell lenniük.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
rendszereknek, eljárásoknak és 
mechanizmusoknak átfogónak és az üzleti 
modellben rejlő kockázatoknak, valamint 
az intézmény tevékenységeinek a 
jellegével, nagyságrendjével és 
összetettségével arányosnak kell lenniük. 
Figyelembe kell venni a 76–95. cikkben 
meghatározott technikai kritériumokat.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
rendszereknek, eljárásoknak és 
mechanizmusoknak átfogónak és az üzleti 
modellben rejlő kockázatoknak, valamint 
az intézmény tevékenységeinek a 
jellegével, nagyságrendjével és 
összetettségével arányosnak kell lenniük.
Figyelembe kell venni a 76–95. cikkben 
meghatározott technikai kritériumokat.

(3) Az EBH a (2) bekezdéssel 
összhangban iránymutatásokat bocsát ki az 
(1) bekezdésben említett rendszerek, 
eljárások és mechanizmusok pontos 
meghatározása céljából.

(3) Az EBH a (2) bekezdéssel 
összhangban iránymutatásokat bocsát ki az 
(1) bekezdésben említett rendszerek, 
eljárások és mechanizmusok pontos 
meghatározása céljából. Ezen irányelv 
elfogadását követően egy évvel az EBH 
iránymutatásokat bocsát ki a nemi 
szempontból semleges javadalmazási 
politikáról a hitelintézetek és a befektetési 
vállalkozások számára. Ezen 
iránymutatások közzétételét követően két 
évvel a nemzeti illetékes hatóságok által 
összegyűjtött információk alapján az EBH 
jelentést készít a nemi szempontból 
semleges javadalmazási politika 
hitelintézetek és befektetési vállalkozások 
általi alkalmazásáról.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=HU)

Módosítás 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Costas Mavrides, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
2013/36/EU irányelv
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok összegyűjtik 
az 575/2013/EU rendelet 450. cikke (1) 

(1) Az illetékes hatóságok összegyűjtik 
az 575/2013/EU rendelet 450. cikke (1) 
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bekezdésének g), h), i) és k) pontjában 
megállapított nyilvánosságra hozatali 
kritériumoknak megfelelően 
nyilvánosságra hozott információkat, és 
felhasználják a javadalmazási trendek és 
gyakorlatok értékelésére. Az illetékes 
hatóságok megküldik az EBH-nak ezt az 
információt.

bekezdésének g), h), i) és k) pontjában 
megállapított nyilvánosságra hozatali 
kritériumoknak megfelelően 
nyilvánosságra hozott információkat, 
valamint a hitelintézetek és a befektetési 
vállalkozások által a nemek közötti 
bérszakadékról szolgáltatott 
információkat, és felhasználják ezeket a 
javadalmazási trendek és gyakorlatok 
értékelésére. Az illetékes hatóságok 
megküldik az EBH-nak ezt az információt.

Or. en

Módosítás 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
75 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

12a. A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(3) Az illetékes hatóságok információt
gyűjtenek intézményenként azon 
természetes személyek létszámáról, akik 
üzleti évenként 1 millió EUR vagy azt 
meghaladó javadalmazásban részesülnek (1 
millió eurónkénti kategóriákra bontva), 
kiegészítve munkaköri feladataikkal, az 
érintett üzletággal, valamint a 
javadalmazás fő elemeivel, a teljesítmény-
javadalmazásokkal, a hosszú távú 
juttatásokkal és a nyugdíjjuttatásokkal. Ezt 
az információt továbbítják az EBH-nak, 
amely egységes formátumban, székhely 
szerinti tagállamonként összesítve 
közzéteszi azt. Az EBH iránymutatásokat 
dolgozhat ki e bekezdés végrehajtásának a 
megkönnyítésére és az összegyűjtött 
információ következetességének 
biztosítására.

(3) Az intézmények intézményenként 
szolgáltatnak információt az illetékes 
hatóságok részére azon természetes 
személyek létszámáról, akik üzleti 
évenként 1 millió EUR vagy azt 
meghaladó javadalmazásban részesülnek (1 
millió eurónkénti kategóriákra bontva), 
kiegészítve munkaköri feladataikkal, az 
érintett üzletággal, valamint a 
javadalmazás fő elemeivel, a teljesítmény-
javadalmazásokkal, a hosszú távú 
juttatásokkal és a nyugdíjjuttatásokkal. Az 
illetékes hatóságok ezen információkat 
továbbítják az EBH-nak, amely egységes 
formátumban, székhely szerinti 
tagállamonként összesítve közzéteszi 
azokat.
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Or. en

Módosítás 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új)
2013/36/EU irányelv
75 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. A cikk a következő (3a) 
bekezdéssel egészül ki:

Az EBH végrehajtás-technikai 
normatervezeteket dolgoz ki a (3) 
bekezdésben említett 
információszolgáltatás érdekében az 
Unióban alkalmazandó egységes 
formátumok, az információszolgáltatás 
gyakorisága, időpontjai, a fogalmak, 
valamint az informatikai megoldások 
meghatározása céljából.

Or. en

Módosítás 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 c pont (új)
2013/36/EU irányelv
76 cikk – 3 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12c. A 76. cikk a végén a következő 
albekezdéssel egészül ki:

Ezt a bekezdést nem kell alkalmazni az 
575/2013/EU rendelet 430a. cikkében 
meghatározott kis és nem komplex 
intézményekre.

”
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=HU)

Módosítás 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
78 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

13a. A 78. cikk (4) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(4) Amennyiben egyes intézmények az 
intézmények többségéhez képest jelentős 
eltérést mutatnak, vagy a módszerekben 
kevés a közös vonás, és ez jelentősen eltérő 
eredményekhez vezet, az illetékes 
hatóságoknak meg kell vizsgálniuk ennek 
okait, és ha egyértelműen megállapítható, 
hogy az intézmény által alkalmazott 
módszer a tőkekövetelmények 
alulbecsléséhez vezet, és ez az alulbecslés 
nem tulajdonítható a kitettségek vagy 
pozíciók kockázatai közötti eltéréseknek, 
az illetékes hatóságoknak korrekciós 
intézkedéseket kell tenniük.

„(4) Amennyiben egyes intézmények az 
intézmények többségéhez képest jelentős 
eltérést mutatnak, vagy a módszerekben 
kevés a közös vonás, és ez jelentősen eltérő 
eredményekhez vezet, az illetékes 
hatóságoknak meg kell vizsgálniuk ennek 
okait, és ha egyértelműen megállapítható, 
hogy az intézmény által alkalmazott 
módszer a tőkekövetelmények 
alulbecsléséhez vezet, és ez az alulbecslés 
nem tulajdonítható a kitettségek vagy 
pozíciók kockázatai közötti eltéréseknek, 
az illetékes hatóságoknak korrekciós 
intézkedéseket kell tenniük.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok rendelkezzenek legalább a 
következő korrekciós intézkedések 
meghozatalához szükséges hatáskörökkel:

– annak megkövetelése az 
intézménytől, hogy alkalmazzon kiegészítő 
szorzótényezőt a belső megközelítés útján 
meghatározott tőkekövetelményekre;

– annak megkövetelése az 
intézménytől, hogy a megfelelő 
egységesített megközelítést vagy az 
575/2013/EU rendeletben előírt egyéb 
modellt alkalmazza a kockázattal súlyozott 
kitettségi összeg vagy a szavatolótőke-
követelmények kiszámítására, kivéve a 
működési kockázatot;



AM\1144242HU.docx 93/183 PE616.798v01-00

HU

– annak megkövetelése az 
intézménytől, hogy vezessen be egy 
küszöbértéket a belső megközelítés 
alapján meghatározott 
tőkekövetelményekre, amelyet a megfelelő 
egységesített megközelítés vagy az 
575/2013/EU rendeletben előírt egyéb 
modell százalékában fejeznek ki a 
kockázattal súlyozott kitettségi összeg vagy 
a szavatolótőke-követelmények 
kiszámítására, kivéve a működési 
kockázatot;

– moratórium bevezetése a belső 
megközelítések kiigazításának 
jóváhagyására, ha a megközelítések 
lényegesen alacsonyabb kockázati 
súlyokat eredményeznek;

– annak megkövetelése az 
intézménytől, hogy tegye közzé az adott 
egységesített megközelítés a belső 
megközelítések alapján elkészített 
számítások közötti különbségeket.

Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. 
cikkével összhangban iránymutatásokat 
bocsát ki az ebben a bekezdésében említett 
korrekciós intézkedések illetékes 
hatóságok általi alkalmazásának 
egymáshoz közelítéséről.

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Hu:PDF)

Módosítás 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
2013/36/EU irányelv
84 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok biztosítják, (1) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
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hogy az intézmények belső rendszereket 
működtessenek vagy a szabványosított 
módszert alkalmazzák a tőke gazdasági 
értékére és a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó nettó 
kamatbevételre egyaránt kiható esetleges 
kamatlábváltozásokból származó 
kockázatok azonosítására, értékelésére, 
kezelésére és mérséklésére.

hogy az intézmények belső rendszereket 
működtessenek vagy a szabványosított 
módszert alkalmazzák a tőke gazdasági 
értékére és a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó nettó 
kamatbevételre egyaránt kiható esetleges 
kamatlábváltozásokból származó 
kockázatok azonosítására, értékelésére, 
kezelésére és mérséklésére. A fentiektől 
eltérve az 575/2013/EU rendelet 430a. 
cikkében meghatározott kis és nem 
komplex intézményeknek csak akkor kell 
használniuk az egységesített módszertant, 
ha az illetékes hatóság azt a következtetést 
vonja le, hogy a belső rendszer nem 
elégséges.

Or. en

Módosítás 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
2013/36/EU irányelv
84 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy az intézmények rendszereket 
működtessenek a hitelkockázati feláraknak 
a tőke gazdasági értékére és a nem 
kereskedési könyvi tevékenységből 
származó nettó kamatbevételre egyaránt 
kiható esetleges változásaiból származó 
kockázatok értékelésére és nyomon 
követésére.

(2) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy az intézmények rendszereket 
működtessenek a hitelkockázati feláraknak 
az olyan esetleges változásaiból származó 
kockázatok értékelésére és nyomon 
követésére, amelyek nem magyarázhatók 
a hitelkockázattal vagy az intézmény nem 
kereskedési könyvi tevékenysége piaci 
áron értékelt eszközei esetében a 
hitelkockázat várt emelkedésével.

Or. en

Indokolás

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság standardjai elkülönítik egymástól a banki könyvek 
hitelkockázati felárát és a banki könyvek kamatkockázatát, mivel ez utóbbit „nyomon 
követendő és értékelendő kapcsolódó kockázatnak” tekinti. A módosítás össze kívánja 
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hangolni a banki könyvek hitelkockázati felárának (CSRBB) fogalmát a Bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) fogalommeghatározásával.

Módosítás 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
2013/36/EU irányelv
84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok előírhatják 
az intézmények számára az (1) 
bekezdésben említett szabványosított 
módszer alkalmazását, amennyiben az (1) 
bekezdésben említett kockázatok 
értékelésére az intézmények által 
működtetett belső rendszerek nem 
kielégítők.

(3) Az illetékes hatóságok eseti alapon 
előírhatják az intézmények számára az (1) 
bekezdésben említett szabványosított 
módszer alkalmazását, amennyiben az (1) 
bekezdésben említett kockázatok 
értékelésére az adott intézmény által 
működtetett belső rendszerek nem 
kielégítők.

Az illetékes hatóságok minden egyes 
intézmény számára írásban megfelelően 
megindokolják a szabványosított módszer 
alkalmazását előíró határozatot.

Or. en

Indokolás

A bázeli szabályokkal összhangban a szabványosított módszerek használatát az illetékes 
hatóság csak eseti alapon írhatja elő, miután külön értékelte az egyes intézmények irányítási 
rendszerét és modelljeit. Mivel egy széles körű hatást kifejtő határozatról van szó, fontos, 
hogy a felügyeleti szervek írásban megfelelően megindokolják minden egyes intézmény 
számára a szabványosított módszert előíró esetleges határozatot, és egyértelműen bemutassák 
különösen azt, hogy milyen hiányosságok vannak a bank IRRBB mérésére vonatkozó belső 
modelljében.

Módosítás 180
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
2013/36/EU irányelv
84 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok előírhatják 
az intézmények számára az (1) 
bekezdésben említett szabványosított 
módszer alkalmazását, amennyiben az (1) 
bekezdésben említett kockázatok 
értékelésére az intézmények által 
működtetett belső rendszerek nem 
kielégítők.

(3) Az intézmény modelljeinek és 
irányítási keretének eseti elemzését 
követően az illetékes hatóságok előírhatják 
az intézmények számára az (1) 
bekezdésben említett szabványosított 
módszer alkalmazását, amennyiben az (1) 
bekezdésben említett kockázatok 
értékelésére az említett intézmény által 
működtetett belső rendszerek nem 
kielégítők. Az illetékes hatóságok 
megindokolják az ezt a módszert előíró 
határozatot.

Or. en

Módosítás 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
2013/36/EU irányelv
84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok előírhatják 
az intézmények számára az (1) 
bekezdésben említett szabványosított 
módszer alkalmazását, amennyiben az (1) 
bekezdésben említett kockázatok 
értékelésére az intézmények által 
működtetett belső rendszerek nem 
kielégítők.

(3) Az illetékes hatóságok előírhatják 
az intézmény számára az (1) bekezdésben 
említett szabványosított módszer mint 
tartalék módszer alkalmazását, 
amennyiben az (1) bekezdésben említett 
kockázatok értékelésére az intézmény által 
működtetett belső modellek az intézmény 
mérési modelljeinek egyéni értékelés 
alapján hiányosak.

Or. en

Indokolás

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság IRRBB-re vonatkozó standardja azt a lehetőséget 
javasolja, hogy a szabványosított módszert alkalmazzák „hiányos” belső mérési modellek 
esetén. A „nem kielégítő” fogalom egy jóval szélesebb körű alkalmazást sugall. 
Hasonlóképpen a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság szabványosított keretrendszere egy modellt 
határoz meg, nem pedig egy „rendszerre” utal, ezért célszerűbb a „modell” fogalmat 
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használni.

Módosítás 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
2013/36/EU irányelv
84 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBH e cikk alkalmazása céljából 
szabályozástechnikai standardtervezetet 
dolgoz ki annak érdekében, hogy 
meghatározza azon szabványosított 
módszer részleteit, amelyet az intézmények 
az (1) bekezdésben említett kockázatok 
értékelésére alkalmazhatnak.

Az EBH e cikk alkalmazása céljából 
szabályozástechnikai standardtervezetet 
dolgoz ki annak érdekében, hogy 
meghatározza azon szabványosított 
módszer részleteit, amelyet az intézmények 
az (1) bekezdésben említett kockázatok 
értékelésére alkalmazhatnak, beleértve az 
575/2013/EU rendelet 430a. cikkében 
meghatározott kis és nem komplex 
intézményekre vonatkozó, konzervatívan 
beállított alternatív egyszerűsített módszert 
is.

Or. en

Módosítás 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
2013/36/EU irányelv
84 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBH e cikk alkalmazása céljából 
szabályozástechnikai standardtervezetet 
dolgoz ki annak érdekében, hogy 
meghatározza azon szabványosított 
módszer részleteit, amelyet az intézmények 
az (1) bekezdésben említett kockázatok 
értékelésére alkalmazhatnak.

Az EBH e cikk alkalmazása céljából 
szabályozástechnikai standardtervezetet 
dolgoz ki annak érdekében, hogy 
meghatározza azon arányos és 
egyszerűsített szabványosított módszer 
elveit, amelyet az intézmények az (1) 
bekezdésben említett kockázatok 
értékelésére alkalmazhatnak, illetve 
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amelyeket az (1) bekezdés szerinti 
felhasználásra írnak elő.

Or. en

Indokolás

A 2. pillér szerinti értékelésnek egy idioszinkratikus folyamatnak kell maradnia. Nem célszerű 
olyan technikai standardokat előírni, amelyek meghatározzák a 2. pillér szerinti kockázatok 
mérésének módját.

Módosítás 184
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
84 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szöveg a következő 84a. cikkel egészül 
ki:

„84a. cikk

Környezettel kapcsolatos kockázatok

Az EBH megvizsgálja a környezettel 
kapcsolatos kockázatok mint új kockázati 
kategória bevezetését azzal a céllal, hogy 
értékelje többek között a környezettel 
kapcsolatos kockázatok valamennyi 
lényeges forrását és az intézményekre 
kifejtett hatásukat, figyelembe véve az 
intézmények meglévő fenntarthatósági 
jelentéseit. Az EBH [a hatálybalépés 
időpontja + 1 év]-ig jelentést nyújt be a 
megállapításairól a Bizottságnak.

E jelentés alapján a Bizottság adott 
esetben jogalkotási javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé.”

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás és az energetikai átalakulás fényében meg kell bízni az EBH-t, hogy 
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nyújtson be jelentést az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak a környezettel kapcsolatos 
kockázatok mint új kockázati kategória bevezetéséről azzal a céllal, hogy értékelje többek 
között a környezettel kapcsolatos kockázatok valamennyi lényeges forrását és az 
intézményekre kifejtett hatásukat, figyelembe véve az intézmények meglévő fenntarthatósági 
jelentéseit.

Módosítás 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
84 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szöveg a következő 84a. cikkel egészül 
ki:

„84a. cikk 

Éghajlattal kapcsolatos kockázatok

(1) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy szabályzatokat és eljárásokat 
vezessenek be az éghajlattal kapcsolatos 
kockázatok valamennyi lényeges 
forrásának és hatásának azonosítására, 
mérésére és kezelésére.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az 
intézménynek meg kell határoznia a 
következőket:

a) azon rövid, közép- és hosszú távú 
kockázatok, amelyeknek az intézmény ki 
van téve;

b) a szénhez kapcsolódó eszközökkel 
szembeni hitelkockázati kitettség jelentős 
koncentrációinak leírása, amennyiben 
azok anyagi jellegűek. Ez egy előretekintő 
éghajlati forgatókönyv-elemzést tartalmaz, 
amely az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi 
közzétételekkel foglalkozó munkacsoport 
ajánlásának megfelelően értékeli, hogy a 
portfólió mennyire van összhangban a 
Párizsi Megállapodás azon célkitűzésével, 
hogy a globális felmelegedést jóval 2°C 
alá kell csökkenteni;
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c) az éghajlattal kapcsolatos 
kockázatok hatásainak az intézmény 
üzletvitelére, stratégiájára és pénzügyi 
tervezésére gyakorolt hatásainak leírása, 
amennyiben azok anyagi, pénzügyi 
jellegűek;

d) az intézmény által az éghajlattal 
kapcsolatos kockázatok meghatározására, 
kiértékelésére és kezelésére alkalmazott 
folyamatok leírása;

e) az intézmény által az éghajlattal 
kapcsolatos rövid, közép- és hosszú távú 
kockázatok hitelkihelyezésre és a pénzügyi 
közvetítői tevékenységre gyakorolt 
hatásainak kiértékelésére alkalmazott 
paraméterek és mérőszámok, amennyiben 
azok anyagi jellegűek.

(3) Az EBH iránymutatást ad ki a 
következők meghatározása céljából:

a) a rövid, közép- és hosszú távú 
időkeret fogalma;

b) az egyedi, éghajlattal kapcsolatos, 
rövid, közép- vagy hosszú távon jelentkező 
és az intézményre esetlegesen anyagi, 
pénzügyi hatást gyakorló problémák 
fogalma;

c) a fizikai kockázatok és az átmeneti 
kockázatok fogalma;

d) azon folyamatok fogalma, 
amelyekkel megállapítható, hogy az 
intézményre mely kockázatok 
gyakorolhatnak anyagi, pénzügyi hatást;

e) a zöld kitettség fogalma, a 
Bizottság által az 575/2013/EU rendelet 
(új) 501da. cikke szerint a szénlábnyomra 
meghatározott módszertan alapján;

f) a barna kitettség fogalma, a 
Bizottság által az 575/2013/EU rendelet 
(új) 501db. cikke szerint a szénlábnyomra 
meghatározott módszertan alapján;

g) az előretekintő éghajlati 
forgatókönyv-elemzés fogalma a portfólió 
szintjén.

Az EBH [két évvel ezen irányelv 
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hatálybalépése után]-ig kibocsátja az 
említett iránymutatásokat.

(4) Az EBH elvégzi a szabályozott 
szervezetek portfóliójának előretekintő 
éghajlati forgatókönyv-elemzését, hogy 
értékelje az éghajlati kockázatokat és a 
hitelezési portfólió éghajlati vonatkozásait 
az uniós piac szintjén. Az EBH az említett 
éghajlati forgatókönyv-elemzés 
harmonizálása érdekében koordinálja 
tevékenységét a többi európai felügyeleti 
hatósággal és a Bizottsággal.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozásra és az energetikai átállással járó követelményekre való tekintettel az 
intézményeknek az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat is be kell építeniük 
kockázatkezelésükbe.

Módosítás 186
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
84 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. A szöveg a következő 84a. cikkel 
egészül ki:

„84a. cikk

Környezettel kapcsolatos kockázatok

(1) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy szabályzatokat és eljárásokat 
vezessenek be a környezettel kapcsolatos 
kockázatok valamennyi lényeges 
forrásának és hatásának azonosítására, 
mérésére és kezelésére.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az 
intézménynek meg kell határoznia a 
következőket:
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a) azon rövid, közép- és hosszú távú 
kockázatok, amelyeknek az intézmény ki 
van téve;

b) a szénhez kapcsolódó eszközökkel 
szembeni hitelkockázati kitettség jelentős 
koncentrációinak leírása, amennyiben 
azok anyagi jellegűek. Ez egy előretekintő 
éghajlati forgatókönyv-elemzést tartalmaz, 
amely az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi 
közzétételekkel foglalkozó munkacsoport 
ajánlásának megfelelően értékeli, hogy a 
portfólió mennyire van összhangban a 
Párizsi Megállapodás azon célkitűzésével, 
hogy a globális felmelegedést jóval 2°C 
alá kell csökkenteni;

c) a környezettel kapcsolatos 
kockázatok hatásainak az intézmény 
üzletvitelére, stratégiájára és pénzügyi 
tervezésére gyakorolt hatásainak leírása, 
amennyiben azok anyagi, pénzügyi 
jellegűek;

d) az intézmény által a környezettel 
kapcsolatos kockázatok meghatározására, 
kiértékelésére és kezelésére alkalmazott 
folyamatok leírása;

e) az intézmény által a környezettel 
kapcsolatos rövid, közép- és hosszú távú 
kockázatok hitelkihelyezésre és a pénzügyi 
közvetítői tevékenységre gyakorolt 
hatásainak kiértékelésére alkalmazott 
paraméterek és mérőszámok, amennyiben 
azok anyagi jellegűek.

(3) Az EBH iránymutatást ad ki a 
következők meghatározása céljából:

a) a rövid, közép- és hosszú távú 
időkeret fogalma;

b) az egyedi, környezettel kapcsolatos, 
rövid, közép- vagy hosszú távon jelentkező 
és az intézményre esetlegesen anyagi, 
pénzügyi hatást gyakorló problémák 
fogalma;

c) a fizikai kockázatok és az átmeneti 
kockázatok fogalma;

d) azon folyamatok fogalma, 
amelyekkel megállapítható, hogy az 
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intézményre mely kockázatok 
gyakorolhatnak anyagi, pénzügyi hatást;

e) a szénhez kapcsolódó eszközök 
(carbon-related assets) fogalma;

f) az előretekintő éghajlati 
forgatókönyv-elemzés fogalma a portfólió 
szintjén.

Az EBH [két évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után]-ig kibocsátja az 
említett iránymutatásokat.

(4) Az EBH elvégzi a szabályozott 
szervezetek portfóliójának előretekintő 
éghajlati forgatókönyv-elemzését, hogy 
értékelje a környezettel kapcsolatos 
kockázatokat és a hitelezési portfólió 
éghajlati vonatkozásait az uniós piac 
szintjén. Az EBH az említett éghajlati 
forgatókönyv-elemzés harmonizálása 
érdekében koordinálja tevékenységét a 
többi európai felügyeleti hatósággal és a 
Bizottsággal.

Or. en

Indokolás

A 84a. cikk további összehangolása az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi közzétételekkel 
foglalkozó munkacsoport ajánlásával.

Módosítás 187
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
84 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. A szöveg a következő 84a. cikkel 
egészül ki:

„84a. cikk

Jelentős környezeti, társadalmi és 
irányítási kockázatok
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(1) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy szabályzatokat és eljárásokat 
vezessenek be a jelentős környezeti, 
társadalmi és irányítási kockázatok 
valamennyi lényeges forrásának és 
hatásának azonosítására, mérésére és 
kezelésére.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az 
intézménynek meg kell határoznia a 
következőket:

a) azon rövid, közép- és hosszú távú 
kockázatok, amelyeknek az intézmény ki 
van téve;

b) a szénhez kapcsolódó eszközökkel 
(carbon-related assets) szembeni 
hitelkockázati kitettség jelentős 
koncentrációinak leírása, amennyiben 
azok anyagi jellegűek,

c) a jelentős környezeti, társadalmi és 
irányítási kockázatok hatásainak az 
intézmény üzletvitelére, stratégiájára és 
pénzügyi tervezésére gyakorolt hatásainak 
leírása, amennyiben azok anyagi, 
pénzügyi jellegűek;

d) az intézmény által a jelentős 
környezeti, társadalmi és irányítási 
kockázatok meghatározására, 
kiértékelésére és kezelésére alkalmazott 
folyamatok leírása;

e) az intézmény által a jelentős 
környezeti, társadalmi és irányítási, rövid, 
közép- és hosszú távú kockázatok 
hitelkihelyezésre és a pénzügyi közvetítői 
tevékenységre gyakorolt hatásainak 
kiértékelésére alkalmazott paraméterek, 
amennyiben azok anyagi jellegűek.

(3) Az EBH iránymutatást ad ki a 
következők meghatározása céljából:

a) a rövid, közép- és hosszú távú 
időkeret fogalma; 

b) az egyedi, környezettel, 
társadalommal és irányítással 
kapcsolatos, rövid, közép- vagy hosszú 
távon jelentkező és az intézményre 
esetlegesen anyagi, pénzügyi hatást 
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gyakorló jelentős problémák fogalma; 

c) a fizikai kockázatok és az átmeneti 
kockázatok fogalma;

d) azon folyamatok fogalma, 
amelyekkel megállapítható, hogy az 
intézményre mely kockázatok 
gyakorolhatnak anyagi, pénzügyi hatást;

e) a szénhez kapcsolódó eszközök 
(carbon-related assets) fogalma, 
összhangban az Unió barna 
besorolásával, amelyet ugyanazzal az 
eljárással fogadnak el, mint a zöld 
besorolást.

Az EBH [két évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után]-ig kibocsátja az 
említett iránymutatásokat.

(4) A bankok éghajlattal kapcsolatos 
kockázatainak értékelése érdekében az 
EBH kezdeményezi a portfólióik 
előretekintő éghajlati forgatókönyv-
elemzését, egyeztetve a megfelelő európai 
felügyeleti hatóságokkal és a nemzeti 
szabályozó szervekkel.”

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozásra és az energetikai átállással járó követelményekre való tekintettel az 
intézményeknek az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat is be kell építeniük 
kockázatkezelésükbe. Az éghajlati kérdések mellett az EBH-nak értékelnie kell a 
fenntarthatósági elemeket is.

Módosítás 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
2013/36/EU irányelv
85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy az intézmények szabályzatokat és 

(1) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy az intézmények szabályzatokat és 
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eljárásokat alkalmazzanak a működési 
kockázatnak való kitettség értékelésére és 
kezelésére, amelyek lefedik 
modellkockázatot, a kiszervezésből eredő 
kockázatot és a ritkán előforduló, de súlyos 
következményekkel járó eseményeket is. 
Az intézmények meghatározzák, hogy e 
szabályzatok és eljárásrendek 
alkalmazásában mi minősül működési 
kockázatnak.

eljárásokat alkalmazzanak a működési 
kockázatnak való kitettség értékelésére és 
kezelésére, amelyek lefedik 
modellkockázatot, a 85a. cikk szerinti 
magatartási kockázatot, a kiszervezésből 
eredő kockázatot és a ritkán előforduló, de 
súlyos következményekkel járó 
eseményeket is. Az intézményeknek meg 
kell határozniuk, hogy e szabályzatok és 
eljárásrendek alkalmazásában mi képez 
működési kockázatot.

Or. en

Módosítás 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
85 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. A szöveg a következő 85a. cikkel 
egészül ki:

„85a. cikk

Magatartási kockázat

(1) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy az intézmények magatartási 
kockázatként azonosítsák azokat a 
kockázatokat, amelyek abból erednek, ha 
nem a szabályozási követelményeknek 
vagy standardoknak megfelelően nyújtják 
a szolgáltatásokat vagy végzik a 
tevékenységeket, és amelyek bírságnak, 
büntetésnek, szankcióknak vagy kárnak 
teszik ki az intézményt 
(„kötelességszegés”). A magatartási 
kockázatot azonosítani kell minden olyan 
kötelességszegés tekintetében, amelyet 
mulasztás miatt követett el az előkészítés 
során vagy a végleges szakaszban, 
szándékosan vagy hanyagságból az 
intézmény egyik munkavállalója vagy 
olyan harmadik fél, akinek az operatív 
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feladatokat vagy tevékenységeket 
kiszervezték, vagy akit az intézmény vezető 
testülete jóváhagyott.

(2) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy az intézmények szabályzatokat és 
eljárásokat hajtanak végre a magatartási 
kockázattal szembeni kitettségük 
azonosítására, értékelésére és kezelésére. 
Az intézményeknek meg kell határozniuk, 
hogy e szabályzatok és eljárásrendek 
alkalmazásában mi képez magatartási 
kockázatot.

(3) Az intézményre alkalmazandó 
uniós jogszabályok alapján az (1) 
bekezdésben említett szabályozási 
követelmények és standardok 
felügyeletére kijelölt hatóságok 
indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatják az intézmény prudenciális 
felügyeletéért felelős illetékes hatóságot az 
intézmény lehetséges kötelességszegésére 
vonatkozó vizsgálatokról. Ez a 
tájékoztatás ezen irányelv VII. címének II. 
szakaszával összhangban bizalmas jellegű 
marad.”

Or. en

Módosítás 190
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
85 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. A szöveg a következő 85a. cikkel 
egészül ki:

„85a. cikk

A jelentős tevékenységek kiszervezése

(1) Az intézmények a jelentős 
tevékenységek kiszervezése előtt legalább 
három hónappal tájékoztatják az illetékes 
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hatóságokat. Az illetékes hatóságokat 
akkor is tájékoztatni kell, ha a jelentős 
tevékenységek kiszervezésére vonatkozó 
szerződéseket és megállapodásokat 
lényegesen megváltoztatják, például ha a 
tevékenységeket egy alvállalkozónak 
szervezik ki.

(2) A tevékenységeik kiszervezésekor 
az intézményeknek meg kell felelniük a 
következő követelményeknek:

a) a kiszervezési megállapodások nem 
eredményezhetik a felső vezetés 
felelősségének átruházását;

b) a kiszervező intézmény 
szabályzatot fogad el a kiszervezési 
megközelítéséről, beleértve a vészhelyzeti 
tervet és a kivonulási stratégiát is.

(3) Ha a kiszervezési megállapodás 
nem felel meg a (2) bekezdésben 
meghatározott követelményeknek, az
illetékes hatóság előírhatja az 
intézménynek a kiszervezési megállapodás 
módosítását vagy megszüntetését.”

Or. en

Indokolás

(Lásd az EKB CON/2017/46. sz. véleményét) Ez a módosítás harmonizálja az illetékes
hatóságoknak a jelentős tevékenységek kiszervezésével kapcsolatban nyújtott tájékoztatást, 
valamint az alkalmazandó prudenciális követelményeket.

Módosítás 191
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)
2013/36/EU irányelv
88 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

14b. A 88. cikk a végén a következő 
albekezdéssel egészül ki:

A tagállamok biztosítják legalább azt, 
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hogy egy intézmény vezető testületei 
folyamatosan nyomon kövessék a kapcsolt 
feleknek nyújtott hiteleket, és jelentsék 
ezeket a hiteleket az illetékes hatóságnak. 
Az illetékes hatóságok hatáskört kapnak 
arra, hogy megtiltsák vagy korlátozzák 
ezeket a hiteleket, amennyiben azok 
összeférhetetlenséget teremtenek.

”

Or. en

Indokolás

(Lásd az EKB CON/2017/46. sz. véleményét) Ez a módosítás hatáskört ad az illetékes 
hatóságoknak arra, hogy megtiltsák a hitelintézet kapcsolt feleinek nyújtott hiteleket, ha azok 
összeférhetetlenséget teremtenek.

Módosítás 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)
2013/36/EU irányelv
88 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

14b. A 88. cikk (2) bekezdésének 
második albekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:

Ha a vezető testületnek a nemzeti jog 
alapján nincs hatásköre bármely tagjának 
kiválasztási és kinevezési eljárásában, 
akkor ez a bekezdés nem alkalmazandó.

Az 575/2013/EU rendelet 430a. cikkében 
meghatározott kis és nem komplex 
intézmények esetében, és ha a vezető 
testületnek a nemzeti jog alapján nincs 
hatásköre bármely tagjának kiválasztási és 
kinevezési eljárásában, akkor ez a 
bekezdés nem alkalmazandó.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)
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Módosítás 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 c pont (új)
2013/36/EU irányelv
89 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

14c. A 89. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

89. cikk „89. cikk

Országonkénti adatszolgáltatás Országonkénti adatszolgáltatás

(1) 2015. január 1-jétől a tagállamok 
előírják, hogy minden intézmény összevont 
alapon évente nyilvánosságra hozza az 
üzleti évre vonatkozó alábbi információkat, 
azon tagállamok és harmadik országok 
szerinti bontásban, ahol székhellyel 
rendelkezik:

(1) A tagállamok előírják, hogy minden 
intézmény összevont alapon évente 
nyilvánosságra hozza minden egyes 
joghatóság tekintetében az adott üzleti 
évre vonatkozó alábbi információkat, azon 
tagállamok és harmadik országok szerinti 
bontásban, ahol egy vagy több székhellyel 
rendelkezik, beleértve azokat a 
leányvállalatokat, fióktelepeket és 
kapcsolt vállalkozásokat is, amelyek 
konszolidált alapon szerepelnek a 
pénzügyi kimutatásban:

a) név/nevek, a tevékenység jellege és
földrajzi hely;

a) egy olyan lista, amely feltünteti a 
székhelyek megnevezését, a tevékenységek 
jellegének rövid ismertetését, továbbá az 
adóztatásuk helye szerinti országot;

b) árbevétel; b) az joghatóságban keletkezett nettó
árbevétel összege, beleértve a kapcsolt és 
nem kapcsolt felek által elért árbevételt;

c) az alkalmazottak száma teljes 
munkaidős egyenértékben kifejezve;

c) az alkalmazottak száma teljes 
munkaidős egyenértékben kifejezve;

d) adózás előtti eredmény; d) a jövedelemadó megfizetése előtti 
eredmény összege;

e) eredményt terhelő adó; e) az esedékes társasági adó (folyó 
év), amely a releváns adóigazgatóságban 
adózási szempontból honos
leányvállalatok, fióktelepek, közös 
vállalkozások, vállalkozások vagy 
székhelyek pénzügyi évre vonatkozó 
adóköteles eredménye után megjelenített 
folyó adóráfordítás;
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f) kapott állami támogatások. f) az jövedelemadó (folyó év), amely 
a releváns adóigazgatóságban adózási 
szempontból honos leányvállalatok, 
fióktelepek, közös vállalkozások, 
vállalkozások vagy székhelyek által 
megfizetett jövedelemadó összege;

(2) Az (1) bekezdés ellenére, a 
tagállamok előírják, hogy az intézmények 
első alkalommal 2014. július 1-től hozzák 
nyilvánosságra az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett információkat.

g) jegyzett tőke;

(3) Az Unióban globálisan 
rendszerszinten jelentős intézményként 
engedélyezett, nemzetközi szinten elismert 
intézményeknek 2014. július 1-től 
bizalmas alapon továbbítaniuk kell a 
Bizottságnak az (1) bekezdés d)–f) 
pontjában említett információkat. A 
Bizottság szükség szerint EBH-val, az 
EBFH-val és az EÉPH-val konzultálva 
általános értékelést készít az ezen 
információk nyilvánosságra hozatalából 
eredő lehetséges negatív gazdasági 
következményekről, ideértve a 
versenyképességre, a befektetésekre, a 
hitelhez jutásra és a pénzügyi rendszer 
stabilitására kifejtett hatást is. A Bizottság
legkésőbb 2014. december 31-ig benyújtja 
jelentését az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

h) az időszak végén felhalmozott 
bevételek összege;

Abban az esetben, ha a bizottsági jelentés 
jelentős negatív hatásokról számol be, a 
Bizottság mérlegeli, hogy megfelelő 
jogalkotási javaslatot nyújt be az (1) 
bekezdésben megállapított nyilvánosságra 
hozatali kötelezettségek módosítása 
érdekében és dönthet úgy, hogy a 145. 
cikk h) pontjának megfelelően elhalasztja 
e kötelezettségeket. A Bizottság évente 
felülvizsgálja, hogy szükséges-e 
meghosszabbítani ezt a halasztást.

i) kapott állami támogatások;

(4) Az (1) bekezdésben említett 
információkat a 2006/43/EK irányelvben 
foglaltakkal összhangban ellenőrizni kell, 
és – amennyiben lehetséges – az érintett 
intézmények éves pénzügyi kimutatásának 
vagy – adott esetben – konszolidált 

j) állóeszköz-beruházás, gépek és 
berendezések, készletek és a gépek és 
berendezések karbantartásának éves 
költsége;
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pénzügyi kimutatásának mellékleteként 
közzé kell tenni.

(5) Amennyiben az e cikkben 
megállapított jelentéstételi 
kötelezettségeket a jövőbeli uniós 
jogalkotási aktusok túllépik, e cikk 
alkalmazásának kötelezettsége megszűnik 
és azt törölni kell.

k) az, hogy a leányvállalatok, 
fióktelepek, közös vállalkozások, 
vállalkozások vagy székhelyek részesültek-
e kedvezményes adóügyi elbánásban az 
időszak alatt, amely megengedi vagy 
megengedheti az általánosan 
alkalmazottnál alacsonyabb adómérték 
megfizetését az adóigazgatásban keletkező 
nyereség után, és a szóban forgó 
szabályozás leírása.

(2) Az első bekezdés e) pontjának 
alkalmazásában a folyó évi 
adóráfordítások csak a vállalkozás folyó 
pénzügyi évi tevékenységeire 
vonatkozhatnak, és csak azokat az 
összegeket tartalmazhatják, amelyek az 
időszak végétől számított tizenkét hónapon 
belül válnak esedékessé, és nem 
tartalmazzák a halasztott adókat.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
információkat a 2006/43/EK irányelvben 
foglaltakkal összhangban ellenőrizni kell, 
és – amennyiben lehetséges – az érintett 
intézmények éves pénzügyi kimutatásának 
vagy – adott esetben – konszolidált 
pénzügyi kimutatásának mellékleteként 
közzé kell tenni.

(4) Amennyiben az e cikkben 
megállapított jelentéstételi 
kötelezettségeket a jövőbeli uniós 
jogalkotási aktusok túllépik, e cikk 
alkalmazásának kötelezettsége megszűnik,
és azt törölni kell.

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Hu:PDF)

Módosítás 194
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 c pont (új)
2013/36/EU irányelv
91 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

14c. A 91. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:

91. cikk „91. cikk

Vezető testület Vezető testület

(1) A vezető testület tagjainak 
mindenkor kellően jó hírnévvel kell 
rendelkezniük, továbbá feladataik 
ellátásához elegendő ismeret, készség és 
tapasztalat birtokában kell lenniük. A 
vezető testület átfogó összetételének a 
tapasztalatok megfelelően széles körű 
skáláját is tükröznie kell. A vezető testület 
tagjainak a (2)-(8) bekezdésekben szereplő 
követelményeknek kell megfelelniük:

(1) Az intézményeknek, köztük a 
pénzügyi holdingtársaságoknak és a 
vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak 
elsődleges felelőssége annak biztosítása, 
hogy a vezető testület tagjainak mindenkor 
kellően jó hírnévvel kell rendelkezniük, 
továbbá feladataik ellátásához elegendő 
ismeret, készség és tapasztalat birtokában 
kell lenniük. A vezető testület tagjainak a 
(2)–(8) bekezdésekben szereplő 
követelményeknek kell megfelelniük:

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Hu:PDF)

Indokolás

(Lásd az EKB CON/2017/46. sz. véleményét) Tisztázni kell, hogy a vezető testület tagjainak 
alkalmassága az intézmény elsődleges felelősségébe tartozik. Ez a követelmény a (vegyes) 
pénzügyi holdingtársaságokra is érvényes.

Módosítás 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 d pont (új)
2013/36/EU irányelv
91 cikk – 1 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

14d. A 91. cikk (1) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

91. cikk „91. cikk

Vezető testület Vezető testület

(1) A vezető testület tagjainak 
mindenkor kellően jó hírnévvel kell 
rendelkezniük, továbbá feladataik 
ellátásához elegendő ismeret, készség és 
tapasztalat birtokában kell lenniük. A 
vezető testület átfogó összetételének a 
tapasztalatok megfelelően széles körű 
skáláját is tükröznie kell. A vezető testület 
tagjainak a (2)-(8) bekezdésekben szereplő 
követelményeknek kell megfelelniük:

(1) A vezető testület tagjainak 
mindenkor kellően jó hírnévvel kell 
rendelkezniük, továbbá feladataik 
ellátásához elegendő ismeret, készség és 
tapasztalat birtokában kell lenniük. A 
vezető testület átfogó összetételének a 
tapasztalatok megfelelően széles körű 
skáláját is tükröznie kell. A vezető testület 
tagjainak a (2)–(8) bekezdésekben szereplő 
követelményeknek kell megfelelniük. Az
illetékes hatóságok az 575/2013/EU 
rendelet 430a. cikkében meghatározott kis 
és nem komplex intézményeket 
mentesíthetik a (3)–(5) bekezdésben 
meghatározott követelmények alól.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Módosítás 196
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 d pont (új)
2013/36/EU irányelv
91 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

14d. A 91. cikk (7) bekezdése a 
következőképpen módosul:

(7) A vezető testületnek az intézmény 
tevékenységeinek – beleértve a fő 
kockázatokat is – a megértéséhez 
megfelelő kollektív tudással, készségekkel 
és tapasztalattal kell rendelkeznie.

„(7) A vezető testületnek az intézmény 
tevékenységeinek – beleértve a fő 
kockázatokat is – a megértéséhez 
megfelelő kollektív tudással, készségekkel 
és tapasztalattal kell rendelkeznie. A vezető 
testület átfogó összetételének megfelelően 
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széles körű tapasztalatot kell tükröznie.

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Hu:PDF)

Indokolás

(Lásd az EKB CON/2017/46. sz. véleményét) A tőkekövetelmény-irányelv 91. cikkének (1) 
bekezdéséhez javasolt módosítással összhangban ez a mondat a (7) bekezdésbe kerül, mivel az 
együttes alkalmasságra vonatkozik, amely csak a vezető testület tagjaira alkalmazandó.

Módosítás 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 e pont (új)
2013/36/EU irányelv
91 cikk – 8 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

14e. A 91. cikk (8) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(8) A vezető testület minden egyes 
tagjának tisztességesen, befolyásolástól 
mentesen és önállóan kell cselekednie, 
hogy szükség esetén a felső vezetés 
döntéseit ténylegesen értékeljék és 
kifogásolják, valamint hatékonyan 
ellenőrizzék és felügyeljék a vezetés 
döntéshozatalát.

„(8) A vezető testület minden egyes 
tagjának tisztességesen, befolyásolástól 
mentesen és önállóan kell cselekednie, 
hogy szükség esetén a felső vezetés 
döntéseit ténylegesen értékeljék és 
kifogásolják, valamint hatékonyan 
ellenőrizzék és felügyeljék a vezetés 
döntéshozatalát. Ez a követelmény nem 
eredményezheti azt, hogy a kapcsolt 
vállalkozások tagjait kitiltják a 
felügyelőbizottságból.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Módosítás 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 f pont (új)
2013/36/EU irányelv
91 cikk – 13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14f. A 91. cikk a következő (13a) 
bekezdéssel egészül ki:

„(13a) Ezen irányelv 13. cikkének (1) 
bekezdése ellenére az illetékes hatóságok 
saját mérlegelési jogkörükben 
értékelhetik, hogy az intézmények 
megfelelnek-e az ezen irányelv 91. cikke 
(1)–(8) bekezdése szerinti 
követelményeknek a vezető testület 
felügyeleti feladata tekintetében egy vagy 
több tag kinevezése előtt vagy után.”

Or. en

Módosítás 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 g pont (új)
2013/36/EU irányelv
91 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14g. A szöveg a következő 91a. cikkel 
egészül ki:

91a. cikk 

Fő tisztségviselők

(1) Az intézmények elsődleges 
felelőssége annak biztosítása, hogy a fő 
tisztségviselők mindenkor kellően jó 
hírnévvel rendelkezzenek, és 
rendelkezésükre álljanak a feladataik 
legmagasabb szintű etikai normák szerinti 
elvégzéséhez szükséges tudás, készségek és 
tapasztalatok, figyelembe véve az 
intézmény valamennyi érdekelt felének 
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jogos elvárásait.

A fő tisztségviselők folyamatosan 
megfelelnek különösen a 91. cikk (2) és 
(8) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek. Az intézmények 
létrehozzák a megfelelő magatartásra 
vonatkozó belső szabályzatokat és 
eljárásokat, és beszámolnak ezekről az 
értékelésekről.

(2) Az intézmények az illetékes 
hatóságok rendelkezésére bocsátják az 
összes idevágó belső szabályzatot, és 
nyilvánosságra hozzák a fő 
tisztségviselőkről az (1) bekezdésben 
említett ügyekben készített értékeléseket. 

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes hatóságok a 2013/36/EU 
irányelv értelmében jelentősnek tekintett 
intézmények esetében hatáskörrel 
rendelkezzenek az értékelés elvégzésére és 
a felügyeleti intézkedések meghozatalára, 
beleértve a fő tisztségviselők elmozdítását 
is, ha azok már nem felelnek meg az (1) 
bekezdés követelményeinek. 

Or. en

Módosítás 200
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdést el kell hagyni. törölve

Or. en

Módosítás 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdést el kell hagyni. törölve

Or. en

Indokolás

Támogatjuk az EKB által javasolt módosítást, amely úgy véli, hogy a 92. cikk (1) 
bekezdésének törlése zavart kelthet, és pontatlanná teheti a tőkekövetelmény-irányelv 
általános hatályát.

Módosítás 202
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
92 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a
felső vezetést, a kockázatvállalásért és 
ellenőrzésért felelős munkavállalókat, 
valamint azon munkavállalókat, akik a 
teljes javadalmazásuk alapján a felső 
vezetőkkel és a kockázatvállalókkal 
azonos kategóriába tartoznak vagy 
szakmai tevékenységük lényeges hatást 
gyakorol az intézmény kockázati 
profiljára, magukban foglaló
munkavállalói kategóriákra vonatkozó 
teljes javadalmazási politikák – beleértve a 
fizetéseket és a nem kötelező 
nyugdíjjuttatásokat – meghatározásakor és 
alkalmazásakor az intézmények 
méretüknek, belső szervezetüknek és 
tevékenységük jellegének, körének és 
összetettségének megfelelő módon 
betartsák az alábbi elveket:

A tagállamok biztosítják, hogy azon
munkavállalói kategóriákra vonatkozó 
teljes javadalmazási politikák – beleértve a 
fizetéseket és a nem kötelező 
nyugdíjjuttatásokat – meghatározásakor és 
alkalmazásakor, amelyek szakmai 
tevékenysége lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára, az 
intézmények méretüknek, belső 
szervezetüknek és tevékenységük 
jellegének, körének és összetettségének 
megfelelő módon betartsák az alábbi 
elveket. Ennek során a tagállamok a 
tőkekövetelmény-rendelet szerinti kis és 
nem komplex intézmények esetében 
különös figyelmet fordítanak az 
arányosság elvére.
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Or. de

Módosítás 203
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
92 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a 
felső vezetést, a kockázatvállalásért és 
ellenőrzésért felelős munkavállalókat, 
valamint azon munkavállalókat, akik a 
teljes javadalmazásuk alapján a felső 
vezetőkkel és a kockázatvállalókkal azonos 
kategóriába tartoznak vagy szakmai 
tevékenységük lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára, magukban 
foglaló munkavállalói kategóriákra 
vonatkozó teljes javadalmazási politikák –
beleértve a fizetéseket és a nem kötelező 
nyugdíjjuttatásokat – meghatározásakor és 
alkalmazásakor az intézmények 
méretüknek, belső szervezetüknek és 
tevékenységük jellegének, körének és 
összetettségének megfelelő módon 
betartsák az alábbi elveket:

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a 
felső vezetést, a kockázatvállalásért és 
ellenőrzésért felelős munkavállalókat, 
valamint azon munkavállalókat, akik a 
teljes javadalmazásuk alapján a felső 
vezetőkkel és a kockázatvállalókkal azonos 
kategóriába tartoznak vagy szakmai 
tevékenységük lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára, magukban 
foglaló, a szakmai tevékenységükkel az 
intézmények kockázati profilját jelentős 
mértékben befolyásoló munkavállalói 
kategóriákra vonatkozó teljes 
javadalmazási politikák – beleértve a 
fizetéseket és a nem kötelező 
nyugdíjjuttatásokat – meghatározásakor és 
alkalmazásakor az intézmények 
méretüknek, belső szervezetüknek és 
tevékenységük jellegének, körének és 
összetettségének megfelelő módon 
betartsák az alábbi elveket:

Or. de

Módosítás 204
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
92 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a 
felső vezetést, a kockázatvállalásért és 
ellenőrzésért felelős munkavállalókat, 
valamint azon munkavállalókat, akik a 
teljes javadalmazásuk alapján a felső 
vezetőkkel és a kockázatvállalókkal azonos 
kategóriába tartoznak vagy szakmai 
tevékenységük lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára, magukban 
foglaló munkavállalói kategóriákra 
vonatkozó teljes javadalmazási politikák –
beleértve a fizetéseket és a nem kötelező 
nyugdíjjuttatásokat – meghatározásakor és 
alkalmazásakor az intézmények 
méretüknek, belső szervezetüknek és 
tevékenységük jellegének, körének és 
összetettségének megfelelő módon 
betartsák az alábbi elveket:

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a 
felső vezetést, a kockázatvállalásért és 
ellenőrzésért felelős munkavállalókat, 
akiknek szakmai tevékenysége lényeges 
hatást gyakorol az intézmény kockázati 
profiljára, valamint azon munkavállalókat, 
akik a teljes javadalmazásuk alapján a felső 
vezetőkkel és a kockázatvállalókkal azonos 
kategóriába tartoznak, magukban foglaló 
munkavállalói kategóriákra vonatkozó 
teljes javadalmazási politikák – beleértve a 
fizetéseket és a nem kötelező 
nyugdíjjuttatásokat – meghatározásakor és 
alkalmazásakor az intézmények 
méretüknek, belső szervezetüknek és 
tevékenységük jellegének, körének és 
összetettségének megfelelő módon 
betartsák az alábbi elveket:

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban azon további kockázatvállalók meghatározása, akiknek szakmai 
tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára, igazgatási 
többletterhet eredményez anélkül, hogy a kockázatvállalók meghatározása megvalósulna. Ez 
a módosítás biztosítja, hogy ne keletkezzenek további költségek.

Módosítás 205
Gabriel Mato

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
92 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a 
felső vezetést, a kockázatvállalásért és 
ellenőrzésért felelős munkavállalókat, 
valamint azon munkavállalókat, akik a 
teljes javadalmazásuk alapján a felső 
vezetőkkel és a kockázatvállalókkal 

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az 
azon munkavállalókat, akiknek szakmai 
tevékenysége lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára, magukban 
foglaló munkavállalói kategóriákra 
vonatkozó teljes javadalmazási politikák –
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azonos kategóriába tartoznak vagy 
szakmai tevékenységük lényeges hatást 
gyakorol az intézmény kockázati profiljára, 
magukban foglaló munkavállalói 
kategóriákra vonatkozó teljes 
javadalmazási politikák – beleértve a 
fizetéseket és a nem kötelező 
nyugdíjjuttatásokat – meghatározásakor és 
alkalmazásakor az intézmények 
méretüknek, belső szervezetüknek és 
tevékenységük jellegének, körének és 
összetettségének megfelelő módon 
betartsák az alábbi elveket:

beleértve a fizetéseket és a nem kötelező 
nyugdíjjuttatásokat – meghatározásakor és 
alkalmazásakor az intézmények 
méretüknek, belső szervezetüknek és 
tevékenységük jellegének, körének és 
összetettségének megfelelő módon 
betartsák az alábbi elveket. A nem jelentős 
leányvállalatokat várhatóan úgy kell 
értékelni, mintha önálló vállalatok 
lennének.

Or. en

Módosítás 206
Marco Valli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
92 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a 
felső vezetést, a kockázatvállalásért és 
ellenőrzésért felelős munkavállalókat, 
valamint azon munkavállalókat, akik a 
teljes javadalmazásuk alapján a felső 
vezetőkkel és a kockázatvállalókkal azonos 
kategóriába tartoznak vagy szakmai 
tevékenységük lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára, magukban 
foglaló munkavállalói kategóriákra 
vonatkozó teljes javadalmazási politikák –
beleértve a fizetéseket és a nem kötelező 
nyugdíjjuttatásokat – meghatározásakor és 
alkalmazásakor az intézmények 
méretüknek, belső szervezetüknek és 
tevékenységük jellegének, körének és 
összetettségének megfelelő módon 
betartsák az alábbi elveket:

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a 
felső vezetést, a kockázatvállalásért és 
ellenőrzésért felelős munkavállalókat, 
valamint azon munkavállalókat, akik a 
teljes javadalmazásuk alapján a felső 
vezetőkkel és a kockázatvállalókkal azonos 
kategóriába tartoznak vagy szakmai 
tevékenységük lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára, magukban 
foglaló munkavállalói kategóriákra 
vonatkozó teljes javadalmazási politikák –
beleértve a fizetéseket és a nem kötelező 
nyugdíjjuttatásokat – meghatározásakor és 
alkalmazásakor az intézmények 
méretüknek, belső szervezetüknek és 
tevékenységük jellegének, körének és 
összetettségének megfelelő módon 
betartsák az alábbi elveket a 94. cikk (3) 
bekezdésében említettek szerint.

Or. en
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Módosítás 207
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
92 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a 
felső vezetést, a kockázatvállalásért és 
ellenőrzésért felelős munkavállalókat, 
valamint azon munkavállalókat, akik a 
teljes javadalmazásuk alapján a felső 
vezetőkkel és a kockázatvállalókkal
azonos kategóriába tartoznak vagy szakmai 
tevékenységük lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára, magukban 
foglaló munkavállalói kategóriákra 
vonatkozó teljes javadalmazási politikák –
beleértve a fizetéseket és a nem kötelező 
nyugdíjjuttatásokat – meghatározásakor és 
alkalmazásakor az intézmények 
méretüknek, belső szervezetüknek és 
tevékenységük jellegének, körének és 
összetettségének megfelelő módon 
betartsák az alábbi elveket:

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a 
felső vezetést, a kockázatvállalásért és 
ellenőrzésért felelős munkavállalókat, 
akiknek szakmai tevékenysége lényeges 
hatást gyakorol az intézmény kockázati 
profiljára, valamint azon munkavállalókat, 
akik a teljes javadalmazásuk alapján a felső 
vezetőkkel azonos kategóriába tartoznak, 
magukban foglaló munkavállalói 
kategóriákra vonatkozó teljes 
javadalmazási politikák – beleértve a 
fizetéseket és a nem kötelező 
nyugdíjjuttatásokat – meghatározásakor és 
alkalmazásakor az intézmények 
méretüknek, belső szervezetüknek és 
tevékenységük jellegének, körének és 
összetettségének megfelelő módon 
betartsák az alábbi elveket:

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat azon követelménye, hogy meg kell határozni azokat a személyeket, 
akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára, 
igazgatási többletterhet eredményez anélkül, hogy elérné a tervezett célt. Ez a módosítás 
biztosítja, hogy ne keletkezzenek további adminisztratív költségek. Ugyanakkor el kell kerülni 
a bekezdés olyan jellegű megfogalmazását, amely túlságosan szétaprózná a javadalmazási 
szabályokat.

Módosítás 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b a pont (új)
2013/36/EU irányelv
92 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (2) bekezdés a következő aa) 
ponttal egészül ki:

aa) a javadalmazási politika a nemek 
szempontjából semleges: a férfiak és a 
nők egyenlő vagy egyenlő értékű 
munkáért egyenlő díjazást kapnak.

Or. en

Módosítás 209
Fulvio Martusciello

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b a pont (új)
2013/36/EU irányelv
92 cikk – 2 bekezdés – c pont

Hatályos szöveg Módosítás

ba) Az (2) bekezdés c) pontja a 
következőképpen módosul:

c) az intézmény vezető testülete 
felügyeleti funkciójának ellátása keretében 
elfogadja és rendszeres időközönként 
felülvizsgálja a javadalmazási politika 
általános elveit, és felelős annak 
végrehajtásának felügyeletéért;

c) az intézmény vezető testülete 
felügyeleti funkciójának ellátása keretében 
szabadon tervezi, elfogadja és rendszeres 
időközönként felülvizsgálja a 
javadalmazási politika általános elveit a 
munkavállalói és testületének tagjai 
tekintetében, és felelős annak 
végrehajtásának felügyeletéért;

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Módosítás 210
Marco Valli
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b a pont (új)
2013/36/EU irányelv
92 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a (2) bekezdés a következő ca) 
ponttal egészül ki:

ca) az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy az intézményben legmagasabb teljes 
javadalmazás és az összes munkavállaló 
átlagos éves javadalmazása közötti 
maximális fizetésbeli különbség – a vezető 
testület kivételével – legfeljebb 20-szoros 
legyen.

Or. en

Módosítás 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b a pont (új)
2013/36/EU irányelv
92 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a (2) bekezdés a következő ca) 
ponttal egészül ki:

ca) az intézményben a legmagasabb 
javadalmazás nem haladhatja meg a 
munkavállalók legalacsonyabban fizetett 
5%-ának járó átlagos javadalmazás 30-
szorosát.

Or. en

Módosítás 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b b pont (új)
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2013/36/EU irányelv
92 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (2) bekezdés a következő cb) 
ponttal egészül ki:

cb) egyazon intézményen belül be kell 
tartani az átlagos teljes javadalmazás és a 
legmagasabb teljes javadalmazás közötti 
1:20 arányt.

Or. en

Módosítás 213
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – bevezető rész
94 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. A 94. cikk a következőképpen 
módosul:

16. A 94. cikket el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 214
Gabriel Mato

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – - a pont (új) 
2013/36/EU irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – g pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A 94. cikk g) pontja a következő 
iiia. ponttal egészül ki:

iiia. Az (1) bekezdés g) pontjának i. és 
ii. pontjában meghatározott megfelelő 
arányok nem alkalmazandók a személyzet 
azon tagjaira, akik megfelelnek a 



PE616.798v01-00 126/183 AM\1144242HU.docx

HU

következő feltételek egyikének:

– olyan szakmai tevékenységeket 
folytat, amelyek nem kizárólagosan az 
ezen irányelv és az 575/2013/EU rendelet 
alanyi hatálya alá tartozó vállalatokra 
jellemzőek, olyan beosztásban vagy 
egységnél, amely az intézmény digitális 
átalakításával vagy digitális üzleti 
tevékenység fejlesztésével foglalkozik; 
vagy

– már az intézmény által felvásárolt 
digitális cégnél volt alkalmazva, 
javadalmazási rendszerét pedig a 
felvásárlás előtt vagy annak időpontjában 
határozták meg, és az a vállalatnál történő 
további alkalmazásától függ.

Az előző bekezdést alkalmazó intézmény 
nyilvántartást vezet a személyzeti tagok 
által végzett szakmai tevékenységekről, és 
indoklással együtt kifejti, hogy a fent 
megjelölt kritériumok egyike miért 
teljesült. Ezt a nyilvántartást a 
prudenciális felügyeletért felelős illetékes 
hatóság kérésére azonnal rendelkezésre 
kell bocsátani.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Módosítás 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – a a pont (új)
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 1 bekezdés – m pont

Hatályos szöveg Módosítás

aa) az (1) bekezdés m) pontja a 
következőképpen módosul:

m) a javadalmazás változó 
összetevőjének jelentős részét – és minden 
esetben legalább 40 %-át – halasztva, 

„m) a javadalmazás változó 
összetevőjének jelentős részét – és minden 
esetben legalább 40%-át – halasztva, 
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legalább 3–5 éves, az üzleti tevékenység 
természetével, kockázataival és az adott 
alkalmazott tevékenységeivel megfelelően 
összehangolt időtartamra elosztva kell 
nyújtani.

legalább 5–10 éves, az üzleti tevékenység 
természetével, kockázataival és az adott 
alkalmazott tevékenységeivel megfelelően 
összehangolt időtartamra elosztva kell 
nyújtani.

A halasztási szabályok szerinti 
javadalmazás legfeljebb időarányosan jár. 
Abban az esetben, ha a javadalmazás 
változó összetevője különösen magas 
összeget tesz ki, legalább 60 %-át
halasztva kell kifizetni. A halasztási 
időszak hosszát az üzleti ciklusnak, az 
üzlet jellegének, kockázatainak és a szóban 
forgó munkavállaló tevékenységeinek 
megfelelően kell megállapítani;

A halasztási szabályok szerinti 
javadalmazás legfeljebb időarányosan jár. 
Abban az esetben, ha a javadalmazás 
változó összetevője különösen magas 
összeget tesz ki, legalább 60%-át halasztva 
kell kifizetni. A halasztási időszak hosszát 
az üzleti ciklusnak, az üzlet jellegének, 
kockázatainak és a szóban forgó 
munkavállaló tevékenységeinek 
megfelelően kell megállapítani;

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Hu:PDF)

Módosítás 216
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdéstől eltérve, az l), m) 
pontban és az o) pont második 
albekezdésében meghatározott elvek nem 
alkalmazandók a következőkre:

Az (1) bekezdéstől eltérve, az l), m) 
pontban és az o) pont második 
albekezdésében meghatározott elvek nem 
alkalmazandók a tőkekövetelmény-
rendelet szerinti kis és nem komplex 
intézményekre.

Or. de

Módosítás 217
Ashley Fox
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdéstől eltérve, az l), m) 
pontban és az o) pont második 
albekezdésében meghatározott elvek nem 
alkalmazandók a következőkre:

Az (1) bekezdéstől eltérve, a
meghatározott elvek nem alkalmazandók a 
következőkre:

Or. en

Módosítás 218
Gabriel Mato

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdéstől eltérve, az l), m) 
pontban és az o) pont második 
albekezdésében meghatározott elvek nem 
alkalmazandók a következőkre:

Az (1) bekezdéstől eltérve, a g), l), m) 
pontban és az o) pont második 
albekezdésében meghatározott elvek nem 
alkalmazandók legalább a következőkre:

Or. en

Módosítás 219
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan intézmény, amely 
eszközeinek értéke átlagosan 5 milliárd 
EUR vagy annál kevesebb a folyó 
pénzügyi évet közvetlenül megelőző 

törölve
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négyéves időszakban;

Or. de

Módosítás 220
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan intézmény, amely 
eszközeinek értéke átlagosan 5 milliárd 
EUR vagy annál kevesebb a folyó 
pénzügyi évet közvetlenül megelőző 
négyéves időszakban;

a) olyan intézmény egyéni alapon, 
amely prudenciális konszolidáció alá is 
tartozhat vagy valamely bankcsoport 
részét képezheti, és amely eszközeinek 
értéke átlagosan legfeljebb 8 milliárd EUR 
volt a folyó pénzügyi évet közvetlenül 
megelőző négyéves időszakban;

Or. en

Indokolás

Az ezen irányelv (66) preambulumbekezdésével összhangban a javadalmazásra vonatkozó 
rendelkezéseknek arányosan tükrözniük kell a különböző típusú intézmények közötti 
eltéréseket a méretük, belső szervezetük és tevékenységük jellege, nagyságrendje és 
összetettsége szerint. Mivel a javasolt küszöbérték az uniós tagállamokban létező szinthez 
képest viszonylag alacsony, ez a módosítás növeli a küszöbértéket. Azt is tisztázza, hogy a 
mentességet egyéni alapon kell alkalmazni.

Módosítás 221
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan intézmény, amely 
eszközeinek értéke átlagosan 5 milliárd 

a) olyan intézmény, amely 
eszközeinek értékét az illetékes hatóság 
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EUR vagy annál kevesebb a folyó 
pénzügyi évet közvetlenül megelőző 
négyéves időszakban;

megfelelőnek és arányosnak tekinti 
ahhoz, hogy az intézményt mérete, belső 
szervezeti felépítése, valamint a 
tevékenységek jellege, hatóköre és 
összetettsége alapján kizárja;

Or. en

Módosítás 222
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan intézmény, amely 
eszközeinek értéke átlagosan 5 milliárd 
EUR vagy annál kevesebb a folyó 
pénzügyi évet közvetlenül megelőző 
négyéves időszakban;

a) olyan intézmény, amely 
eszközeinek értéke átlagosan 15 milliárd 
EUR vagy annál kevesebb a folyó 
pénzügyi évet közvetlenül megelőző 
négyéves időszakban;

Or. en

Módosítás 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan intézmény, amely 
eszközeinek értéke átlagosan 5 milliárd 
EUR vagy annál kevesebb a folyó 
pénzügyi évet közvetlenül megelőző 
négyéves időszakban;

a) olyan intézmény vagy 
leányvállalat, amely az 575/2013/EU 
rendelet 430a. cikkének (1) és (2) 
bekezdése szerint nem nagyméretű, 
kivéve, ha az illetékes hatóság kifogást 
emel a mentesség ellen;

Or. en
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Módosítás 224
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan intézmény, amely 
eszközeinek értéke átlagosan 5 milliárd 
EUR vagy annál kevesebb a folyó 
pénzügyi évet közvetlenül megelőző 
négyéves időszakban;

a) olyan intézmény, amely 
eszközeinek értéke átlagosan 15 milliárd 
EUR vagy annál kevesebb a folyó 
pénzügyi évet közvetlenül megelőző 
négyéves időszakban;

Or. de

Módosítás 225
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) valamely bankcsoport részét 
képező intézmény, amely eszközeinek 
értéke átlagosan legfeljebb 15 milliárd 
EUR volt a folyó pénzügyi évet 
közvetlenül megelőző négyéves 
időszakban;

Or. en

Módosítás 226
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
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2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon munkavállalók, akiknek éves 
változó javadalmazása nem haladja meg 
az 50 000 EUR-t, és a változó 
javadalmazás az éves teljes 
javadalmazásuk legfeljebb egynegyedét 
teszi ki.

törölve

Or. de

Módosítás 227
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon munkavállalók, akiknek éves 
változó javadalmazása nem haladja meg az 
50 000 EUR-t, és a változó javadalmazás 
az éves teljes javadalmazásuk legfeljebb 
egynegyedét teszi ki.

b) azon munkavállalók, akiknek éves 
változó javadalmazása nem haladja meg az 
50 000 EUR-t, és a változó javadalmazás 
az éves teljes javadalmazásuk legfeljebb 
egynegyedét teszi ki.

A 94. cikk rendelkezései nem 
alkalmazandók arra az intézményre, 
amely egy nagy bankcsoport 
leányvállalata, a 94. cikk valamennyi 
rendelkezését konszolidált alapon 
alkalmazza, és eszközeinek negyedéves 
értéke közvetlenül a folyó üzleti évben 
átlagosan 15 milliárd EUR vagy annál 
kevesebb.

Or. de

Módosítás 228
Ashley Fox
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon munkavállalók, akiknek éves 
változó javadalmazása nem haladja meg 
az 50 000 EUR-t, és a változó 
javadalmazás az éves teljes 
javadalmazásuk legfeljebb egynegyedét 
teszi ki.

b) azon munkavállalók, akiknek éves 
változó javadalmazását az illetékes 
hatóság megfelelőnek és arányosnak 
tekinti ahhoz, hogy az intézményt mérete, 
belső szervezeti felépítése, valamint a 
tevékenységek jellege, hatóköre és 
összetettsége alapján kizárja.

Or. en

Módosítás 229
Gabriel Mato

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon munkavállalók, akiknek éves 
változó javadalmazása nem haladja meg az 
50 000 EUR-t, és a változó javadalmazás 
az éves teljes javadalmazásuk legfeljebb 
egynegyedét teszi ki.

b) azon munkavállalók, akiknek éves 
változó javadalmazása nem haladja meg a 
100 000 EUR-t.

Or. en

Módosítás 230
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) ponttól eltérve, az illetékes hatóság 
dönthet úgy, hogy tekintettel a 
tevékenységük jellegére és körére, belső 
szervezeti felépítésükre vagy adott esetben 
azon csoport sajátosságaira, amelyhez 
tartoznak, az eltérés nem alkalmazandó 
azon intézményekre, amelyek eszközeinek 
összértéke nem éri el az a) pontban 
említett küszöbértéket.

törölve

Or. en

Módosítás 231
Gabriel Mato

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) ponttól eltérve, az illetékes hatóság 
dönthet úgy, hogy tekintettel a 
tevékenységük jellegére és körére, belső 
szervezeti felépítésükre vagy adott esetben 
azon csoport sajátosságaira, amelyhez 
tartoznak, az eltérés nem alkalmazandó 
azon intézményekre, amelyek eszközeinek 
összértéke nem éri el az a) pontban
említett küszöbértéket.

Az a) ponttól eltérve a tagállamok:

a) az intézmények tevékenységének
jellegére és körére, belső szervezeti 
felépítésükre vagy adott esetben azon 
csoport sajátosságaira tekintettel, amelyhez 
tartoznak, csökkentheti a (3) bekezdés a) 
pontjában említett küszöbértéket;

b) az intézmények tevékenységének 
jellegére és körére, belső szervezeti 
felépítésükre vagy adott esetben azon 
csoport sajátosságaira tekintettel, 
amelyhez tartoznak, legfeljebb 
15 milliárd EUR-ra növelheti a (3) 
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bekezdés a) pontjában említett 
küszöbértéket.

Or. en

Módosítás 232
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) ponttól eltérve, az illetékes hatóság 
dönthet úgy, hogy tekintettel a 
tevékenységük jellegére és körére, belső 
szervezeti felépítésükre vagy adott esetben 
azon csoport sajátosságaira, amelyhez 
tartoznak, az eltérés nem alkalmazandó 
azon intézményekre, amelyek eszközeinek 
összértéke nem éri el az a) pontban említett 
küszöbértéket.

Az a) ponttól eltérve, az illetékes hatóság 
dönthet úgy, hogy tekintettel a 
tevékenységük jellegére és körére, belső 
szervezeti felépítésükre vagy adott esetben 
azon csoport sajátosságaira, amelyhez 
tartoznak, az eltérés nem alkalmazandó 
egyéni alapon azon intézményekre, 
amelyek prudenciális konszolidáció alá is 
tartozhatnak vagy valamely bankcsoport 
részét képezhetik, és amelyek eszközeinek 
összértéke nem éri el az a) pontban említett 
küszöbértéket.

Or. en

Indokolás

Technikai jellegű összehangolás a 94. cikk (3) bekezdésének a) pontjára vonatkozó 
módosítással, amely szerint az e cikk szerinti mentességet egyéni alapon kell alkalmazni az 
intézményre, amely prudenciális konszolidáció alá is tartozhat, vagy valamely bankcsoport 
részét képezheti.

Módosítás 233
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) ponttól eltérve, az illetékes hatóság 
dönthet úgy, hogy tekintettel a nemzeti 
piacnak a javadalmazás terén fennálló 
sajátosságaira vagy az érintett 
munkavállalók feladataira vagy 
munkakörére, az eltérés nem 
alkalmazandó a b) pontban említett 
küszöbértéket el nem érő változó 
javadalmazással rendelkező 
munkavállalókra.

törölve

Or. en

Módosítás 234
Gabriel Mato

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) ponttól eltérve, az illetékes hatóság 
dönthet úgy, hogy tekintettel a nemzeti 
piacnak a javadalmazás terén fennálló 
sajátosságaira vagy az érintett 
munkavállalók feladataira vagy 
munkakörére, az eltérés nem 
alkalmazandó a b) pontban említett 
küszöbértéket el nem érő változó 
javadalmazással rendelkező 
munkavállalókra.

A b) ponttól eltérve, a tagállamok az adott 
nemzeti piacnak a javadalmazás terén 
fennálló sajátosságaira és az érintett 
munkavállalók feladataira vagy 
munkakörére tekintettel módosíthatja a (3) 
bekezdés b) pontjában említett 
küszöbértéket.

Or. en

Indokolás

A teljes javadalmazás rögzített és változó összetevője közötti maximális arányt (a 94. cikk (1) 
bekezdésének g pontja) fel kell venni azon elvek közé, amelyekre eltérés vonatkozik. 
Kulcsfontosságú, hogy a teljesítmény-javadalmazásra vonatkozó felső korlátot felvegyék az 
eltérések közé, amikor az intézmény mérete vagy a kockázatvállaló változó javadalmazása azt 
mutatja, hogy nem avatkoznak be (túlzottan) kockázatos magatartással, mivel ez nagyon 
fontos lépés annak érdekében, hogy mérsékeljék a jogszabály jelenlegi állapota által a 
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bankszektornak okozott kárt és versenyhátrányt.

Módosítás 235
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
94 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok csökkenthetik a 
harmadik bekezdésben meghatározott 
küszöbértéket.

Or. en

Módosítás 236
Wolf Klinz

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
95 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

16a. A 95. cikket el kell hagyni.

„95. cikk

Javadalmazási bizottság

(1) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy a méretük, belső szervezetük, 
valamint tevékenységeik jellege, 
nagyságrendje és összetettsége 
szempontjából jelentős intézmények 
javadalmazási bizottságot állítsanak fel. A 
javadalmazási bizottságot úgy kell 
összeállítani, hogy képes legyen hozzáértő 
és független módon megítélni a 
javadalmazási politikákat és 
gyakorlatokat, valamint a kockázatok, a 
tőkeellátottság és a likviditás kezelésére 
kidolgozott ösztönzőket.



PE616.798v01-00 138/183 AM\1144242HU.docx

HU

(2) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy a javadalmazási bizottság felelős 
legyen a javadalmazásra vonatkozó –
köztük az érintett intézménnyel 
kapcsolatos kockázatra és 
kockázatkezelésre kihatással lévő –
döntések előkészítéséért, amelyeket a 
vezető testületnek kell meghoznia. A 
javadalmazási bizottság elnöke és tagjai a 
vezető testület olyan tagjai közül kerülnek 
ki, akik az érintett intézményben nem 
látnak el ügyvezetői feladatot. 
Amennyiben a nemzeti jog előírja a 
munkavállalói képviseletet a vezető 
testületben, a javadalmazási bizottság 
tagjai között lennie kell legalább egy 
munkavállalói képviselőnek. Az ilyen 
döntések előkészítésekor a javadalmazási 
bizottság figyelembe veszi a részvényesek, 
a befektetők és az intézményben érdekelt 
egyéb felek hosszú távú érdekeit, valamint 
a közérdeket.”

Or. en

Módosítás 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
2013/36/EU irányelv
97 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. A 97. cikk (1) bekezdésének b) 
pontját el kell hagyni.

törölve

Or. en

Módosítás 238
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
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2013/36/EU irányelv
97 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. A 97. cikk (1) bekezdésének b)
pontját el kell hagyni.

17. A 97. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:

a) a b) pontot el kell hagyni;

b) a szöveg a (4) bekezdés után a 
következő új bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az illetékes hatóságok 
kiigazíthatják az (1) bekezdésben említett 
felülvizsgálati és értékelési eljárás 
alkalmazására vonatkozó módszertant, 
hogy figyelembe vegyék a hasonló 
kockázati profillal, például hasonló üzleti 
modellekkel vagy a hasonló földrajzi 
kitettségekkel rendelkező intézményeket. 
Ezek a kiigazított módszertanok 
kockázatorientált referenciaértékeket és 
kvantitatív mutatókat tartalmazhatnak, és 
lehetővé teszik az adott kockázatok 
megfelelő értékelését, amelyeknek az 
egyes intézmények egyéni szinten ki 
lehetnek téve.

Ha az illetékes hatóságok az e cikk 
szerinti kiigazított módszertant 
alkalmazzák, értesítik az EBH-t. Az EBH 
nyomon követi a felügyeleti gyakorlatokat, 
és iránymutatásokat ad ki annak 
érdekében, hogy meghatározza, hogy e 
cikk alkalmazásában hogyan kell 
értékelni a hasonló kockázati profilokat, 
továbbá hogy Unió-szerte biztosítsa a 
hasonló intézményekre szabott 
módszertanok következetes és arányos 
alkalmazását. Az iránymutatásokat az 
1093/2010/EU rendelet 16. cikkének 
megfelelően kell elfogadni.”

Or. en

Indokolás

Üdvözlendők a bizottsági javaslat pontosításai, amelyek úgy rendelkeznek, hogy a SREP-nek 
és a 2. pillér követelményeinek a mikroprudenciális célokra kell korlátozódniuk. Ugyanakkor 
– figyelembe véve a 103. cikk törlését – indokolt lehetővé tenni azt, hogy az illetékes 
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hatóságok kiigazítsák a felülvizsgálati és értékelési eljárás alkalmazására vonatkozó 
módszertant, hogy figyelembe vegyék a hasonló kockázati profillal, például hasonló üzleti 
modellekkel vagy a hasonló földrajzi kitettségekkel rendelkező intézményeket.

Módosítás 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
97 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

17a. A 97. cikk (2) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
felülvizsgálat és értékelés hatályának ki 
kell terjednie az ezen irányelv és az 
575/2013/EU rendelet összes 
követelményére.

„(2) Az (1) bekezdésben említett 
felülvizsgálat és értékelés hatályának ki 
kell terjednie az ezen irányelv, azon belül 
a 104b. cikk és az 575/2013/EU rendelet 
összes követelményére.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Módosítás 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 b pont (új)
2013/36/EU irányelv
97 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

17b. A 97. cikk (4) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(4) Az illetékes hatóságok az érintett 
intézmény mérete, rendszerszintű 
jelentősége, tevékenységeinek jellege, 
nagyságrendje és összetettsége alapján, 
továbbá az arányosság elvének 
figyelembevételével határozzák meg az (1) 

„(4) Az illetékes hatóságok az érintett 
intézmény mérete, rendszerszintű 
jelentősége, tevékenységeinek jellege, 
nagyságrendje és összetettsége alapján, 
továbbá az arányosság elvének 
figyelembevételével határozzák meg az (1) 
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bekezdésben említett felülvizsgálat és 
értékelés gyakoriságát és részletezettségét. 
A felülvizsgálatot és az értékelést a 99. 
cikk (2) bekezdésében említett felügyeleti 
vizsgálati programba tartozó intézmények 
esetében legalább évente kell frissíteni.

bekezdésben említett felülvizsgálat és 
értékelés gyakoriságát és részletezettségét. 
A felülvizsgálatot és az értékelést a 99. 
cikk (2) bekezdésében említett felügyeleti 
vizsgálati programba tartozó intézmények 
esetében legalább évente kell frissíteni. A 
felülvizsgálatot és az értékelést az 
575/2013/EU rendelet 430a. cikkében 
meghatározott kis és nem komplex 
intézmények esetében legalább 
háromévente aktualizálni kell.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Módosítás 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 c pont (új)
2013/36/EU irányelv
97 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17c. Az irányelv a következő 97a. cikkel 
egészül ki:

„97a. cikk

A kis és nem komplex intézményekre 
vonatkozó eltérés

A 97. cikktől eltérve az illetékes hatóságok 
az adott intézménnyel kapcsolatos 
felügyeleti értékelés alapján dönthetnek 
úgy, hogy nem alkalmazzák a 97. és 98. 
cikket, ha az intézmény az 575/2013/EU 
rendelet 430a. cikkében meghatározottak 
szerint kis és nem komplex intézmény. A 
felügyeleti értékelést minden harmadik 
évben felül kell vizsgálni, valamint akkor, 
amikor az illetékes hatóság új kockázatok 
kialakulását állapítja meg.”

Or. en
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Módosítás 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az (1) bekezdésben a j) pontot el 
kell hagyni.

törölve

Or. en

Módosítás 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – a a pont (új)
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az (1) bekezdés a következő ja) 
ponttal egészül ki:

ja) a környezeti, társadalmi és 
irányítási tényezők és kockázatok 
intézményi kockázatkezelési rendszerbe 
történő integrálásának értékelése;

Or. en

Módosítás 244
Jonás Fernández

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – a a pont (új)
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az (1) bekezdés a következő ja) 
ponttal egészül ki:

ja) az intézmények kitettségeihez 
kapcsolódó éghajlati kockázatok 
értékelése és az éghajlati kockázatok 
beépítése az intézmény kockázatkezelési 
rendszerébe, amint egy közös osztályozást, 
valamint homogén és stabil keretrendszert 
vezettek be az éghajlati kockázatok és a 
szervezetekre gyakorolt hatásuk megfelelő 
mérésére.

Or. en

Módosítás 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – a a pont (új)
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A cikk a következő (3a) 
bekezdéssel egészül ki:

(3a) Az illetékes hatóságok nyomon 
követik minden egyes hitelintézetnek az 
575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének (új) 144a. pontjában 
meghatározott, bankrendszeren kívüli 
hitelezést folytató szervezetekkel szembeni 
kitettségét, figyelembe véve az 
575/2013/EU rendelet (új) 449a. cikke 
alapján szolgáltatott információkat, és 
szükség esetén meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket, beleértve azt is, hogy 
alacsonyabb limitet határoz meg a 
hitelintézettnek a bankrendszeren kívüli 
hitelezést folytató szervezetekkel szembeni 
egyéni kitettségére az 575/2013/EU 
rendelet 395. cikkének (1) bekezdésében 
említettek szerint, illetve 



PE616.798v01-00 144/183 AM\1144242HU.docx

HU

kockázatcsökkentési intézkedéseket 
fogadnak el az olyan helyzetekből eredő 
kockázatok kezelésére, ahol nem lehet 
megállapítani a bankrendszeren kívüli 
hitelezést folytató szervezetek és az 
intézmény közötti összefonódást.

Or. en

Módosítás 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – a b pont (új)
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A cikk a következő (3b) 
bekezdéssel egészül ki:

(3b) Az illetékes hatóságok nyomon 
követik a hitelintézetek által 
mesterségesen létrehozott tőkeáttétel 
alkalmazásához kapcsolódó kockázatokat, 
figyelembe véve az 575/2013/EU rendelet 
(új) 443b. cikke alapján szolgáltatott 
információkat, és szükség esetén 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket e 
kockázat csökkentésére.

Az EBH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki a 
mesterségesen létrehozott tőkeáttétel
alkalmazásához kapcsolódó kockázatok 
értékelésére szolgáló nyomon követési 
eszközök, valamint adott esetben az első 
albekezdésben említett 
kockázatcsökkentési intézkedéscsomag 
meghatározására.

Az EBH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket 2020. február 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság felhatalmazást kap a második 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
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1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Indokolás

A mérlegre vonatkozó egységes intézkedések, amelyek jellemzően az ügylet piaci értékén 
alapulnak, valóban jelentősen alábecsülik az intézmények tőkeáttételi kitettségét, amikor a 
kitettség származékos ügyletekbe van beágyazva. Ezért nyomon követési eszközöket és 
szabályozási intézkedéseket kell elfogadni ezeknek a lehetséges alulbecsléseknek a 
kiigazítására.

Módosítás 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – -a c pont (új)
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) A cikk a következő (3c) bekezdéssel 
egészül ki:

(3c) 2021. december 1-jéig az illetékes 
hatóságok folyamatosan átvilágítják és 
nyomon követik az 575/2013/EU rendelet 
(új) 449b. cikkében említett komplex 
strukturált pénzügyi ügyleteket a jelentős 
adóelőnyök elérése érdekében létrehozott 
ügyletek azonosítása céljából.

Az illetékes hatóságok értesítik a 
Bizottságot azokról az ügyletekről, 
amelyekről megállapítják, hogy a jelentős 
adóelőnyök kockázatával járnak.

Or. en

Módosítás 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – b pont
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2013/36/EU irányelv
98 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Prudenciális intézkedéseket kell előírni 
legalább azon intézmények esetében, 
amelyek tőkéjének a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 
alapvető tőkéjük több mint 15%-ával 
csökken a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként.

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Prudenciális intézkedéseket kell előírni 
legalább azon intézmények esetében, 
amelyek tőkéjének a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 
alapvető tőkéjük több mint 15%-ával 
csökken a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként.

A fentiektől eltérve az 575/2013/EU 
rendelet 430a. cikkében meghatározott kis 
és nem komplex intézmények esetében az 
első albekezdésben említett 
követelményeket csak akkor kell 
alkalmazni, ha az illetékes hatóság 
indokolt véleményt ad arról, hogy a belső 
rendszer nem megfelelő.

Or. en

Módosítás 249
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Prudenciális intézkedéseket kell előírni 

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Prudenciális intézkedéseket kell előírni 
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legalább azon intézmények esetében, 
amelyek tőkéjének a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 
alapvető tőkéjük több mint 15%-ával 
csökken a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként.

legalább azon intézmények esetében, 
amelyek tőkéjének a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 
alapvető tőkéjük több mint 15%-ával 
csökken a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként, 
illetve akkor, ha az intézmény „jelentős 
visszaesést” tapasztal a nettó 
kamatbevételében a kamatlábaknak a 
kamatlábakra alkalmazott két felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként.

Or. en

Módosítás 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Prudenciális intézkedéseket kell előírni 
legalább azon intézmények esetében, 
amelyek tőkéjének a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 
alapvető tőkéjük több mint 15%-ával 
csökken a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként.

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Az illetékes hatóságok nagyobb figyelmére 
van szükség azon intézmények esetében, 
amelyek tőkéjének a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 
alapvető tőkéjük több mint 15%-ával 
csökken a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként.

Or. en
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Indokolás

Az automatizmusok nem kívánatosak. Ehelyett vitát kell kezdeményezni az intézmény és az 
illetékes hatóság között, ha az intézmény megsérti a 15%-os küszöbértéket.

Módosítás 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Prudenciális intézkedéseket kell előírni 
legalább azon intézmények esetében, 
amelyek tőkéjének a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 
alapvető tőkéjük több mint 15%-ával 
csökken a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként.

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Amennyiben a tőke 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 
alapvető tőke több mint 15%-ával csökken 
a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként, a 
felügyeleti hatóság értékeli az ebből a 
csökkenésből eredő kockázatokat.

Or. en

Indokolás

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) keretrendszerében nincs olyan mechanizmus, 
amely automatikus felügyeletet indít el az egységes kiugróérték-teszt (SOT) eredményei 
alapján. Az egységes sokkforgatókönyvek egyedüli célja a lehetséges kiugró értékek 
azonosítása és adott esetben a felügyeleti szervek figyelmének felhívása, amikor elemzik az 
intézmény banki könyvének kamatkockázatát.

Módosítás 252
Barbara Kappel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – b pont
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2013/36/EU irányelv
98 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Prudenciális intézkedéseket kell előírni 
legalább azon intézmények esetében, 
amelyek tőkéjének a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 
alapvető tőkéjük több mint 15%-ával
csökken a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként.

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Prudenciális intézkedéseket kell előírni 
legalább azon intézmények esetében, 
amelyek tőkéjének a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 
alapvető tőkéjük több mint 20%-ával
csökken a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként.

Or. en

Indokolás

Prudenciális intézkedésekre nem kell automatikusan sort keríteni, ha az illetékes hatóság úgy 
véli, hogy a kamatlábkockázatot az intézmény megfelelően irányítja.

Módosítás 253
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Prudenciális intézkedéseket kell előírni 
legalább azon intézmények esetében, 
amelyek tőkéjének a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Prudenciális intézkedéseket lehet előírni 
legalább azon intézmények esetében, 
amelyek tőkéjének a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 
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alapvető tőkéjük több mint 15%-ával 
csökken a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként.

alapvető tőkéjük több mint 15%-ával 
csökken a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként.

Or. en

Módosítás 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – b pont
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Prudenciális intézkedéseket kell előírni 
legalább azon intézmények esetében, 
amelyek tőkéjének a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 
alapvető tőkéjük több mint 15%-ával 
csökken a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként.

(5) Az illetékes hatóságok által végzett 
felülvizsgálat és értékelés kiterjed az 
intézményeknek a nem kereskedési könyvi 
tevékenységből származó 
kamatlábkockázatnak való kitettségére is. 
Prudenciális intézkedéseket lehet előírni 
legalább azon intézmények esetében, 
amelyek tőkéjének a 84. cikk (1) 
bekezdésében említett gazdasági értéke az 
alapvető tőkéjük több mint 15%-ával 
csökken a kamatlábaknak a kamatlábakra 
alkalmazott hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikében 
meghatározottak szerinti hirtelen és 
váratlan változásának eredményeként.

Or. en

Indokolás

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság elismerte, hogy a banki könyvek kamatkockázatát nem 
lehet kezelni az 1. pillér szerinti egyenmegoldásokkal. Ezért a 2. pillér szerinti eseti 
megközelítést ajánlja a kamatkockázat felügyeletéhez.

Módosítás 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – c pont
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 5 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EBH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az (5) 
bekezdés alkalmazásával összefüggésben 
az alábbiakról:

törölve

a) a kamatlábakra alkalmazandó hat 
felügyeleti sokkforgatókönyv minden 
pénznem tekintetében;

b) az (5) bekezdés alapján a tőke 
gazdasági értékére vonatkozó 
számításaikban az intézmények által 
megjelenítendő közös modellezési és 
parametrikus feltevések;

c) arról, hogy kell-e előírni 
felügyeleti intézkedéseket arra az esetre 
vonatkozóan, ha egy intézménynek a 84. 
cikk (1) bekezdésében említett nettó 
kamatbevétele az esetleges 
kamatlábváltozások eredményeképpen 
csökken.

Az EBH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [a hatálybalépéstől 
számított egy éven belül] benyújtja a 
Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 256
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – c pont
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2013/36/EU irányelv
98 cikk – 5 a bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az (5) 
bekezdés alkalmazásával összefüggésben 
az alábbiakról:

Az EBH a nemzetközi standardokkal 
összhangban szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki az (5) 
bekezdés alkalmazásával összefüggésben 
az alábbiakról:

Or. en

Módosítás 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – c pont
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 5 a bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kamatlábakra alkalmazandó hat 
felügyeleti sokkforgatókönyv minden 
pénznem tekintetében;

a) a kamatlábakra alkalmazandó hat 
felügyeleti sokkforgatókönyv, köztük két 
párhuzamos forgatókönyv minden jelentős 
pénznem tekintetében; ezeket a 
forgatókönyveket az (5) bekezdésben 
említett, az alapvető tőke 15%-ában 
meghatározott küszöbértéket tükröző 
szinten kell rögzíteni;

Or. en

Indokolás

A kamatlábakra alkalmazott felügyeleti sokkforgatókönyveket körültekintően kell beállítani, 
hogy az összhangban legyenek az egységes kiugróérték-teszt (SOT) 15%-ban meghatározott 
küszöbértékével.

Módosítás 258
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – c pont
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2013/36/EU irányelv
98 cikk – 5 a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (5) bekezdés alapján a tőke 
gazdasági értékére vonatkozó 
számításaikban az intézmények által 
megjelenítendő közös modellezési és 
parametrikus feltevések;

b) az (5) bekezdés alapján a tőke 
gazdasági értékére vonatkozó 
számításaikban az intézmények által 
megjelenítendő közös modellezési és 
parametrikus feltevések, beleértve a 
magatartásra vonatkozó feltevéseket is;

Or. en

Módosítás 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – c pont
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 5 a bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) arról, hogy kell-e előírni 
felügyeleti intézkedéseket arra az esetre 
vonatkozóan, ha egy intézménynek a 84. 
cikk (1) bekezdésében említett nettó 
kamatbevétele az esetleges 
kamatlábváltozások eredményeképpen 
csökken.

törölve

Or. en

Indokolás

A veszteség kockázatát kell fedezni, és nem a bevételek természetes ingadozásának kockázatát.

Módosítás 260
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – c pont
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 5 a bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) arról, hogy kell-e előírni 
felügyeleti intézkedéseket arra az esetre 
vonatkozóan, ha egy intézménynek a 84. 
cikk (1) bekezdésében említett nettó 
kamatbevétele az esetleges 
kamatlábváltozások eredményeképpen 
csökken.

c) a nettó kamatbevételre vonatkozó 
számításaikban az intézmények által 
megjelenítendő közös modellezési és 
parametrikus feltevések, beleértve a 
magatartásra vonatkozó feltevéseket is, 
valamint annak meghatározása, hogy az 
(5) bekezdés alkalmazásában mi minősül 
„jelentős visszaesésnek”.

Or. en

Módosítás 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – c a pont (új)
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 7 a bekezdés (új) és 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a cikk a következő (7a) és (7b) 
bekezdéssel egészül ki:

(7a) A ja) pont és az 575/2013/EU 
rendelet 448a. cikkének alkalmazásában 
az EBH 2020. június 1-jéig az 
1093/2010/EU rendelet 16. cikkével 
összhangban iránymutatásokat ad ki, 
hogy meghatározza a felügyeleti 
felülvizsgálati és értékelési folyamat 
további részleteit a környezeti, társadalmi 
és irányítási tényezők és kockázatok 
integrálásával kapcsolatban, beleértve az 
eszközök szabályozási változások miatt 
leértékeléséhez kapcsolódó kockázatokat 
is. Az értékelési folyamatnak adott esetben 
konkrét kvalitatív és kvantitatív 
kritériumokat és mérőszámokat kell 
integrálnia annak értékelése érdekében, 
hogy az intézmény általános üzleti 
stratégiája és befektetési politikája 
összhangban van-e a párizsi célokkal és 
az EU környezeti, társadalmi és irányítási 
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céljaival.

(7b) A (7a) bekezdésben említett 
iránymutatások alkalmazása során 
szerzett tapasztalatokat figyelembe véve az 
EBH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, 
amelyekben – világosan bizonyított 
kockázatokra alapozva – kialakítja a 
tőkemegfelelési keretrendszeren belüli 
fenntarthatósági kockázatok és tényezők 
azonosítására és mérésére szolgáló 
módszertani standardokat. Az EBH az 
említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket 2022. július 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz. A Bizottság 
felhatalmazást kap az első albekezdésben 
említett szabályozástechnikai 
standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 262
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – c a pont (új)
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A cikk a következő (7a) 
bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Ezen irányelv és az 575/2013/EU 
rendelet előírásainak arányos 
alkalmazása érdekében az illetékes 
hatóságoknak a prudenciális 
felülvizsgálat és értékelés keretében 
részletesen be kell mutatniuk, hogy milyen 
módon veszik figyelembe egy intézmény 
műveleteinek nagyságát és mértékét, 
valamint az intézmény üzleti modelljéből 
eredő kockázatok összetettségét.”
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Or. en

Indokolás

E módosítás azt hangsúlyozza, hogy a prudenciális felülvizsgálat és értékelés keretében fontos 
szerepe van az arányosság elvének.

Módosítás 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – c a pont (új)
2013/36/EU irányelv
98 cikk – 7 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) A cikk a következő (7c) bekezdéssel 
egészül ki:

(7c) Az (új) (3c) bekezdés 
alkalmazásában az EBH 2021. június 1-
jéig az 1093/2010/EU rendelet 16. 
cikkével összhangban iránymutatásokat 
ad ki, hogy meghatározza a jelentős 
adóelőnyök elérése céljából létrehozott 
ügyletek azonosítására szolgáló kvalitatív 
és kvantitatív kritériumokat és 
mérőszámokat.

Az első albekezdésben említett 
iránymutatások alkalmazása során 
szerzett tapasztalatokat figyelembe véve az 
EBH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, 
amelyekben kialakítja a jelentős 
adóelőnyök elérése céljából létrehozott 
ügyletek azonosítására szolgáló 
módszertani standardot.

Az EBH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket 2022. július 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz. 

A Bizottság felhatalmazást kap az ebben a 
második albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban történő elfogadására.
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Or. en

Módosítás 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
2013/36/EU irányelv
99 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. A 99. cikk (2) bekezdésének b) 
pontját el kell hagyni.

törölve

Or. en

Módosítás 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)
2013/36/EU irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – a pont

Hatályos szöveg Módosítás

19a. A 102. cikk a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

a) az intézmény nem teljesíti az ezen 
irányelvben vagy az 575/2013/EU 
rendeletben foglalt követelményeket;

„a) az intézmény nem teljesíti az ezen 
irányelvben, azon belül a 104. cikk b) 
pontjában vagy az 575/2013/EU 
rendeletben foglalt követelményeket;

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Módosítás 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 b pont (új)
2013/36/EU irányelv
102 cikk – 1 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

19b. A 102. cikk b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

b) az illetékes hatóságoknak 
bizonyítékuk van arra, hogy az intézmény 
az elkövetkező 12 hónapban várhatóan 
meg fogja sérteni az ezen irányelvben vagy 
az 575/2013/EU rendeletben foglalt 
követelményeket.

b) az illetékes hatóságoknak 
bizonyítékuk van arra, hogy az intézmény 
az elkövetkező 12 hónapban várhatóan 
meg fogja sérteni az ezen irányelvben, 
azon belül a 104. cikk b) pontjában vagy 
az 575/2013/EU rendeletben foglalt 
követelményeket.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Módosítás 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
2013/36/EU irányelv
103 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. A 103. cikket el kell hagyni. törölve

Or. en

Módosítás 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
2013/36/EU irányelv
103 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. A 103. cikket el kell hagyni. törölve

Or. en

Indokolás

A 103. cikket nem kell törölni, mivel lehetővé teszi az arányossági intézkedések alkalmazását.

Módosítás 269
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
2013/36/EU irányelv
103 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. A 103. cikket el kell hagyni. törölve

Or. en

Módosítás 270
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
2013/36/EU irányelv
103 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. A 103. cikket el kell hagyni. törölve

Or. en

Módosítás 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
104 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 97. cikk, a 98. cikk (4) 
bekezdése, a 101. cikk (4) bekezdése és a 
102. cikk, valamint az 575/2013/EU 
rendelet alkalmazása céljából az illetékes 
hatóságok legalább a következő 
hatáskörökkel rendelkeznek:

(1) A 92. cikk (2) bekezdésének b) 
pontja, a 97. cikk, a 98. cikk (4) 
bekezdése, a 101. cikk (4) bekezdése és a 
102. cikk, valamint az 575/2013/EU 
rendelet alkalmazása céljából az illetékes 
hatóságok legalább a következő 
hatáskörökkel rendelkeznek:

Or. en

Módosítás 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
104 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előírhatják, hogy az intézmények az 
575/2013/EU rendeletben meghatározott 
követelményeket meghaladó 
szavatolótőkét tartsanak, összhangban a 
104a. cikkben meghatározott feltételekkel;

a) előírhatják, hogy az intézmények az 
575/2013/EU rendeletben meghatározott 
követelményeket meghaladó 
szavatolótőkét tartsanak, összhangban a 
104a. és 104b. cikkben meghatározott 
feltételekkel;

Or. en

Módosítás 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
104 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) előírhatják az intézmények 
számára, hogy nyújtsanak be az ezen 
irányelv és az 575/2013/EU rendelet 
szerinti felügyeleti követelményeknek való 
megfelelés helyreállítására irányuló tervet, 
és ennek végrehajtására tűzzenek ki 
határidőt, beleértve a terv hatókörének és 
végrehajtási határidejének módosítására 
vonatkozó hatáskört is;

c) előírhatják az intézmények 
számára, hogy nyújtsanak be az ezen 
irányelv és az 575/2013/EU rendelet 
szerinti felügyeleti követelményeknek való 
megfelelés helyreállítására irányuló tervet, 
és ennek végrehajtására tűzzenek ki egy 
legfeljebb egyéves határidőt, beleértve a 
terv hatókörének és végrehajtási 
határidejének módosítására vonatkozó 
hatáskört is; 

Or. en

Módosítás 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
104 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szavatolótőke-követelmények 
vonatkozásában az intézmények részére 
külön tartalékképzési szabályzatot vagy 
eszközkezelést írhatnak elő;

d) a szavatolótőke-követelmények 
vonatkozásában az intézmények részére 
külön tartalékképzési szabályzatot vagy 
eszközkezelést, vagy mérlegen kívüli 
tételeket írhatnak elő, illetve amikor az 
alkalmazandó számviteli keretrendszer 
rugalmasságot enged meg a politikák 
kiválasztásában, vagy pedig szubjektív 
becsléseket követel meg, és az intézmény 
által megválasztott konkrét végrehajtás 
felügyeleti szempontból nem megfelelő 
vagy nem kellően prudens, előírhatják az 
intézmény számára, hogy egyedi 
céltartalékokat, levonásokat vagy szűrőket 
alkalmazzanak csak a szavatoló tőke 
kiszámítására;

Or. en
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Módosítás 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
104 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) előírhatják az intézmények 
számára, hogy a javadalmazás változó 
összetevőjét a nettó bevétel adott 
százalékára korlátozzák, amennyiben a 
javadalmazás változó összetevője nincs 
összhangban a stabil tőkealap 
fenntartásával;

g) előírhatják az intézmények 
számára, hogy a javadalmazás változó 
összetevőjét a nettó bevétel adott 
százalékára korlátozzák, amennyiben a 
javadalmazás változó összetevője nincs 
összhangban a stabil tőkealap 
fenntartásával; előírhatják továbbá a 
hitelintézetek és befektetési vállalkozások 
számára, hogy meg kell felelniük az EBH 
által a nemi szempontból semleges 
javadalmazási politikáról kiadott 
iránymutatásoknak;

Or. en

Módosítás 276
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
104 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) kizárólag eseti alapon további 
adatközlést írhatnak elő.

l) további adatközlést írhatnak elő 
azon intézmények számára, amelyek 
hasonló kockázatoknak vannak kitéve. Az 
illetékes hatóságok hasonló vagy azonos 
módon alkalmazhatják az első 
albekezdésben – az a) és k) pont 
kivételével – előírt hatásköröket ezekre az 
intézményekre, amennyiben az illetékes 
hatóság erre hatáskörrel rendelkezik.
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Or. en

Módosítás 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
104 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) kizárólag eseti alapon további 
adatközlést írhatnak elő.

l) további adatközlést írhatnak elő.

Or. en

Módosítás 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
104 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása 
céljából az illetékes hatóságok csak akkor 
írhatnak elő további vagy gyakoribb 
adatközlést az intézmények számára, ha az 
nem eredményez párhuzamos adatközlést, 
és teljesül az alábbi feltételek valamelyike:

Az (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása 
céljából az illetékes hatóságok további 
vagy gyakoribb adatközlést írnak elő az 
intézmények számára, ha legalább az 
alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Or. en

Módosítás 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
104 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a további adatszolgáltatást az 
intézmény 99. cikk szerinti felügyeleti 
vizsgálati programjának futamidejére 
vonatkozóan írják elő.

c) a további adatszolgáltatást az 
intézmény 99. cikk szerinti felügyeleti 
vizsgálati programjának futamidejére 
vonatkozóan, illetve a 97. cikkben említett 
felügyeleti felülvizsgálati és értékelési 
eljárás céljából írják elő. 

Or. en

Módosítás 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – a pont
2013/36/EU irányelv
104 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézmények részére előírt 
adatszolgáltatás akkor eredményez az első 
albekezdésben említett párhuzamos 
adatközlést, ha ugyanaz az információ 
vagy lényegében ugyanaz az információ 
már az illetékes hatóság rendelkezésére 
áll, azt az illetékes hatóság elő tudja 
állítani, vagy az adatközlési 
kötelezettségnek az intézmény számára 
történő előírásától eltérő módon be tudja 
szerezni. Amennyiben az információ a 
közlendő további információtól eltérő 
formátumban vagy részletezettséggel áll 
az illetékes hatóság rendelkezésére, az 
illetékes hatóság nem írhat elő további 
adatközlést, ha az említett eltérő 
formátum vagy részletezettség nem 
akadályozza abban, hogy lényegében 
hasonló információt állítson elő.

törölve

Or. en
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Módosítás 281
Roberto Gualtieri

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok – a 97. cikk és a 
101. cikk alapján elvégzett felülvizsgálatok 
alapján – csak akkor írják elő a 104. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
kiegészítő szavatolótőke-követelményt, ha 
az adott intézmény vonatkozásában 
megbizonyosodtak az alábbi helyzetek 
valamelyikének fennállásáról:

Az illetékes hatóságok – a 97. cikk és a 
101. cikk alapján elvégzett felülvizsgálatok 
alapján – csak olyan körülmények között
írják elő a 104. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett kiegészítő 
szavatolótőke-követelményt, ha az adott 
intézmény vonatkozásában 
megbizonyosodtak az alábbi helyzetek 
valamelyikének fennállásáról:

Or. en

Módosítás 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok – a 97. cikk és a 
101. cikk alapján elvégzett felülvizsgálatok 
alapján – csak akkor írják elő a 104. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
kiegészítő szavatolótőke-követelményt, ha 
az adott intézmény vonatkozásában 
megbizonyosodtak az alábbi helyzetek 
valamelyikének fennállásáról:

Az illetékes hatóságok – a 97. cikk és a 
101. cikk alapján elvégzett felülvizsgálatok 
alapján – legalább akkor írják elő a 104. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett 
kiegészítő szavatolótőke-követelményt, ha 
az adott intézmény vonatkozásában 
megbizonyosodtak az alábbi helyzetek 
valamelyikének fennállásáról: 

Or. en

Módosítás 283
Marco Valli
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok – a 97. cikk és a 
101. cikk alapján elvégzett felülvizsgálatok 
alapján – csak akkor írják elő a 104. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
kiegészítő szavatolótőke-követelményt, ha 
az adott intézmény vonatkozásában 
megbizonyosodtak az alábbi helyzetek 
valamelyikének fennállásáról:

Az illetékes hatóságok – a 97. cikk és a 
101. cikk alapján elvégzett felülvizsgálatok 
alapján – akkor írják elő a 104. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
kiegészítő szavatolótőke-követelményt, ha 
az adott intézmény vonatkozásában 
megbizonyosodtak az alábbi helyzetek 
valamelyikének fennállásáról:

Or. en

Módosítás 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok – a 97. cikk és a 
101. cikk alapján elvégzett felülvizsgálatok 
alapján – csak akkor írják elő a 104. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
kiegészítő szavatolótőke-követelményt, ha 
az adott intézmény vonatkozásában 
megbizonyosodtak az alábbi helyzetek 
valamelyikének fennállásáról:

Az illetékes hatóságok – a 97. cikk és a 
101. cikk alapján elvégzett felülvizsgálatok 
alapján – akkor írják elő a 104. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
kiegészítő szavatolótőke-követelményt, ha 
az adott intézmény vonatkozásában 
megbizonyosodtak az alábbi helyzetek 
valamelyikének fennállásáról:

Or. en

Módosítás 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
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2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az intézmény olyan méretet és 
összetettségi szintet ért el, hogy a csődje 
jelentős zavart okozna a tagállam 
gazdaságában vagy annak egy részében;

Or. en

Módosítás 286
Roberto Gualtieri

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az intézmény nem felel meg az 
ezen irányelv 73. és 74. cikkében vagy az 
575/2013/EU rendelet 393. cikkében 
megállapított követelményeknek, és egyéb 
adminisztratív intézkedések önmagukban 
valószínűleg nem javítanak elegendő 
mértékben a rendszereken, eljárásokon, 
mechanizmusokon és stratégiákon 
megfelelő időtartamon belül;

b) az intézmény nem felel meg az 
ezen irányelv 73. és 74. cikkében vagy az 
575/2013/EU rendelet 393. cikkében 
megállapított követelményeknek, és egyéb 
adminisztratív intézkedések önmagukban 
nem elégségesek ahhoz, hogy elegendő 
mértékben javítsanak a rendszereken, 
eljárásokon, mechanizmusokon és 
stratégiákon megfelelő időtartamon belül;

Or. en

Módosítás 287
Marco Valli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az intézmény nem felel meg az b) az intézmény nem felel meg az 



PE616.798v01-00 168/183 AM\1144242HU.docx

HU

ezen irányelv 73. és 74. cikkében vagy az 
575/2013/EU rendelet 393. cikkében 
megállapított követelményeknek, és egyéb 
adminisztratív intézkedések önmagukban 
valószínűleg nem javítanak elegendő 
mértékben a rendszereken, eljárásokon, 
mechanizmusokon és stratégiákon
megfelelő időtartamon belül;

ezen irányelv 73. és 74. cikkében vagy az 
575/2013/EU rendelet 393. cikkében 
megállapított követelményeknek, és nem 
valószínű, hogy a többi felügyeleti 
intézkedés elégséges lenne az említett 
követelményeknek való megfelelés 
biztosításához a megfelelő időtartamon 
belül;

Or. en

Módosítás 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok nem írnak elő a 
104. cikk (1) bekezdésében említett 
kiegészítő szavatolótőke-követelményt a 
makroprudenciális vagy rendszerszintű 
kockázatok fedezésére.

törölve

Or. en

Módosítás 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok nem írnak elő a 
104. cikk (1) bekezdésében említett 
kiegészítő szavatolótőke-követelményt a 
makroprudenciális vagy rendszerszintű 
kockázatok fedezésére.

törölve
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Or. en

Módosítás 290
Marco Valli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok nem írnak elő a 
104. cikk (1) bekezdésében említett 
kiegészítő szavatolótőke-követelményt a 
makroprudenciális vagy rendszerszintű 
kockázatok fedezésére.

Az illetékes hatóságok előírják a 104. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
kiegészítő szavatolótőke-követelményt a 
nem likvid pénzügyi eszközökkel szembeni 
kitettségből eredő rendszerszintű 
kockázatok fedezésére.

Or. en

Módosítás 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában a kockázatokat vagy 
kockázati elemeket akkor kell az 
575/2013/EU rendelet harmadik, negyedik, 
ötödik és hetedik részében meghatározott 
szavatolótőke-követelmények által nem 
fedezettnek vagy nem elegendően 
fedezettnek tekinteni, ha az intézmény által 
a 73. cikk első bekezdésével összhangban 
elvégzett értékelés felügyeleti 
felülvizsgálatát követően az illetékes 
hatóság által megfelelőnek ítélt tőke 
összegeire, típusaira és felosztására 
vonatkozó követelmények szigorúbbak, 

(A magyar változatot nem érinti.)
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mint az intézményre az 575/2013/EU 
rendelet harmadik, negyedik, ötödik és 
hetedik részében meghatározott 
szavatolótőke-követelmények.

Or. en

Módosítás 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában a kockázatokat vagy 
kockázati elemeket akkor kell az 
575/2013/EU rendelet harmadik, negyedik, 
ötödik és hetedik részében meghatározott 
szavatolótőke-követelmények által nem 
fedezettnek vagy nem elegendően 
fedezettnek tekinteni, ha az intézmény által 
a 73. cikk első bekezdésével összhangban 
elvégzett értékelés felügyeleti 
felülvizsgálatát követően az illetékes 
hatóság által megfelelőnek ítélt tőke 
összegeire, típusaira és felosztására 
vonatkozó követelmények szigorúbbak, 
mint az intézményre az 575/2013/EU 
rendelet harmadik, negyedik, ötödik és 
hetedik részében meghatározott 
szavatolótőke-követelmények.

Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában a kockázatokat vagy 
kockázati elemeket akkor kell az 
575/2013/EU rendelet harmadik, negyedik, 
ötödik és hetedik részében meghatározott 
szavatolótőke-követelmények által nem 
fedezettnek tekinteni, ha az intézmény által 
a 73. cikk első bekezdésével összhangban 
elvégzett értékelés felügyeleti 
felülvizsgálatát követően az illetékes 
hatóság által megfelelőnek ítélt tőke 
összegeire, típusaira és felosztására 
vonatkozó követelmények szigorúbbak, 
mint az intézményre az 575/2013/EU 
rendelet harmadik, negyedik, ötödik és 
hetedik részében meghatározott 
szavatolótőke-követelmények.

Or. en

Indokolás

Az V. tőkekövetelmény-irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat 104a. cikkének (1) 
bekezdése pontosítja annak a vállalatspecifikus helyzetnek a hatókörét, amely indokolhat egy 
P2R-t. A hatókör továbbra is széles, azonban üdvözlendő néhány kifejezett kizárás. 
Pontosabban szólva nem használható az 1. szintű szövegben elfogadott politikai döntések 
megfordítására. A 104a. cikk (2) bekezdésének jelenlegi szövege lehetőséget biztosít a 
szabályozó számára, hogy hatályon kívül helyezze az átmeneti vagy szerzett jogokra 
vonatkozó szabályokat, de az 1. pillér szerinti mentességeket és az 1. pillér keretrendszere 
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alapján 0%-os kockázati súllyal ellátott kitettségeket is.

Módosítás 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
megfelelőnek ítélt tőkének fedeznie kell az 
összes olyan jelentős kockázatot vagy az 
ilyen kockázatok elemeit, amelyek nem 
tartoznak egyetlen egyedi szavatolótőke-
követelmény hatálya alá sem. Ez olyan 
kockázatokra vagy kockázati elemekre is 
kiterjedhet, amelyek kifejezetten ki 
vannak zárva az 575/2013/EU rendelet 
harmadik, negyedik, ötödik és hetedik 
részében megállapított szavatolótőke-
követelmények hatálya alól.

törölve

Or. en

Módosítás 294
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
megfelelőnek ítélt tőkének fedeznie kell az 
összes olyan jelentős kockázatot vagy az 
ilyen kockázatok elemeit, amelyek nem 
tartoznak egyetlen egyedi szavatolótőke-
követelmény hatálya alá sem. Ez olyan 
kockázatokra vagy kockázati elemekre is 
kiterjedhet, amelyek kifejezetten ki 

Az első albekezdés alkalmazásában az 
illetékes hatóságok a kockázatokat vagy 
kockázati elemeket nem tekintik az 
575/2013/EU rendelet által lefedettnek, 
amennyiben kifejezetten mentesülnek az e 
rendelet 3., 4., 5. és 7. részében foglalt 
szavatolótőke-követelmények alól, vagy 
amennyiben azok hatálya rájuk nem 
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vannak zárva az 575/2013/EU rendelet 
harmadik, negyedik, ötödik és hetedik 
részében megállapított szavatolótőke-
követelmények hatálya alól.

terjed ki.

Az e rendelet által nem kellő mértékben 
fedezettnek tekintendő kockázatok vagy 
kockázati elemek magukban foglalhatják 
azokat a kockázatokat vagy kockázati 
elemeket, amelyeket az 575/2013/EU 
rendelet 3., 4., 5. és 7. részében foglalt, 
alkalmazott követelmények teljesülése 
ellenére valószínűsíthetően alábecsültek.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
megfelelőnek ítélt tőkének fedeznie kell az 
összes olyan jelentős kockázatot vagy az 
ilyen kockázatok elemeit, amelyekre nem 
terjednek ki az 575/2013/EU rendelet 
harmadik, negyedik, ötödik és hetedik 
részében megállapított szavatolótőke-
követelmények.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tisztázza, hogy a 104a. cikk (1) bekezdésének a) pontja meghatározza, hogy 
mely kockázatokat vagy kockázati elemeket kell az 575/2013/EU rendelet hatálya alá nem 
vagy nem kellő mértékben tartozónak tekinteni.

Módosítás 295
Marco Valli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
megfelelőnek ítélt tőkének fedeznie kell az 
összes olyan jelentős kockázatot vagy az 
ilyen kockázatok elemeit, amelyek nem 
tartoznak egyetlen egyedi szavatolótőke-
követelmény hatálya alá sem. Ez olyan 
kockázatokra vagy kockázati elemekre is 

Az első albekezdés alkalmazásában a 
megfelelőnek ítélt tőkének fedeznie kell az 
összes olyan jelentős pénzügyi kockázatot 
vagy az ilyen kockázatok elemeit, 
amelyekre nem terjednek ki az 
575/2013/EU rendelet harmadik, negyedik, 
ötödik és hetedik részében megállapított 
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kiterjedhet, amelyek kifejezetten ki 
vannak zárva az 575/2013/EU rendelet 
harmadik, negyedik, ötödik és hetedik 
részében megállapított szavatolótőke-
követelmények hatálya alól.

szavatolótőke-követelmények. A 
kockázatokat vagy kockázati elemeket 
nem tekintik az 575/2013/EU rendelet 
szavatolótőke-követelményei által 
megfelelően lefedettnek, ha ezek a 
kockázatok összetett és rendkívül illikvid 
pénzügyi eszközöknek való kitettségekből 
erednek, amelyeket a nehéz értékelésük és 
a belső modell alkalmazása miatt az 
575/2013/EU rendelet 3., 4., 5., 6. és 7. 
részében foglalt, alkalmazott 
követelmények teljesülése ellenére 
valószínűsíthetően alábecsültek.

Or. en

Indokolás

Az összetett és nem likvid pénzügyi instrumentumokat csak komplex belső modellekkel lehet 
beárazni, értékelésük és felszámolásuk pedig nehéz, különösen piaci stresszhelyzetekben. 
Mivel ezek nagy kockázatot jelentenek a pénzügyi stabilitásra, további szabályozói tőkére van
szükség a megfelelő pufferek biztosítása érdekében.

Módosítás 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
megfelelőnek ítélt tőkének fedeznie kell az 
összes olyan jelentős kockázatot vagy az 
ilyen kockázatok elemeit, amelyek nem 
tartoznak egyetlen egyedi szavatolótőke-
követelmény hatálya alá sem. Ez olyan 
kockázatokra vagy kockázati elemekre is 
kiterjedhet, amelyek kifejezetten ki 
vannak zárva az 575/2013/EU rendelet 
harmadik, negyedik, ötödik és hetedik 
részében megállapított szavatolótőke-
követelmények hatálya alól.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
megfelelőnek ítélt tőkének fedeznie kell az 
összes olyan jelentős kockázatot vagy az 
ilyen kockázatok elemeit, amelyek nem 
tartoznak egyetlen egyedi szavatolótőke-
követelmény hatálya alá sem.

Or. en



PE616.798v01-00 174/183 AM\1144242HU.docx

HU

Indokolás

Az V. tőkekövetelmény-irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat 104a. cikkének (1) 
bekezdése pontosítja annak a vállalatspecifikus helyzetnek a hatókörét, amely indokolhat egy 
P2R-t. A hatókör továbbra is széles, azonban üdvözlendő néhány kifejezett kizárás. 
Pontosabban szólva nem használható az 1. szintű szövegben elfogadott politikai döntések 
megfordítására. A 104a. cikk (2) bekezdésének jelenlegi szövege lehetőséget biztosít a 
szabályozó számára, hogy hatályon kívül helyezze az átmeneti vagy szerzett jogokra 
vonatkozó szabályokat, de az 1. pillér szerinti mentességeket és az 1. pillér keretrendszere 
alapján 0%-os kockázati súllyal ellátott kitettségeket is.

Módosítás 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
megfelelőnek ítélt tőkének fedeznie kell az 
összes olyan jelentős kockázatot vagy az 
ilyen kockázatok elemeit, amelyek nem 
tartoznak egyetlen egyedi szavatolótőke-
követelmény hatálya alá sem. Ez olyan 
kockázatokra vagy kockázati elemekre is 
kiterjedhet, amelyek kifejezetten ki 
vannak zárva az 575/2013/EU rendelet 
harmadik, negyedik, ötödik és hetedik 
részében megállapított szavatolótőke-
követelmények hatálya alól.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
megfelelőnek ítélt tőkének fedeznie kell az 
összes olyan jelentős veszteségkockázatot
vagy az ilyen veszteségkockázat elemeit, 
amelyek nem tartoznak egyetlen egyedi 
szavatolótőke-követelmény hatálya alá 
sem.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat felhatalmazná a felügyeletet ellátó szervezetet, hogy a jogi normák 
hierarchiájával ellentétes módon felülírja a jogalkotó akaratát azzal, hogy 
tőkekövetelményeket ír elő olyan kockázatokra, amelyeket a jogalkotó az 1. szintű szövegben 
kifejezetten kizárt. A javaslatot ezért módosítani kell, hogy megszüntessék a felügyeletet ellátó 
szervezet azon lehetőségét, hogy kezelje az 1. pillérből „kifejezetten kizárt” kockázatokat.

Módosítás 298
Roberto Gualtieri
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
megfelelőnek ítélt tőkének fedeznie kell az 
összes olyan jelentős kockázatot vagy az 
ilyen kockázatok elemeit, amelyek nem 
tartoznak egyetlen egyedi szavatolótőke-
követelmény hatálya alá sem. Ez olyan 
kockázatokra vagy kockázati elemekre is 
kiterjedhet, amelyek kifejezetten ki vannak 
zárva az 575/2013/EU rendelet harmadik, 
negyedik, ötödik és hetedik részében 
megállapított szavatolótőke-követelmények 
hatálya alól.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
megfelelőnek ítélt tőkének fedeznie kell az 
összes olyan jelentős kockázatot vagy az 
ilyen kockázatok elemeit, amelyek nem 
tartoznak egyetlen egyedi szavatolótőke-
követelmény hatálya alá sem. Ez olyan 
kockázatokra vagy kockázati elemekre is 
kiterjed, amelyek kifejezetten ki vannak 
zárva az 575/2013/EU rendelet harmadik, 
negyedik, ötödik és hetedik részében 
megállapított szavatolótőke-követelmények 
hatálya alól.

Or. en

Módosítás 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem kereskedési könyvi pozíciókból 
származó kamatlábkockázat csak akkor 
tekinthető jelentősnek, ha a tőke gazdasági 
értéke az intézmény alapvető tőkéjének 
több mint 15 %-ával csökken a 
kamatlábakra alkalmazott, a 98. cikk (5) 
bekezdésében említett hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikének 
eredményeképp vagy az EBH által a 98. 
cikk (5) bekezdésének c) pontja alapján 
meghatározott bármely más esetben.

Ha a tőke gazdasági értéke az intézmény 
alapvető tőkéjének több mint 15%-ával
csökken a kamatlábakra alkalmazott, a 98. 
cikk (5) bekezdésében említett hat 
felügyeleti sokkforgatókönyv 
bármelyikének eredményeképp vagy az 
EBH által a 98. cikk (5) bekezdésének c) 
pontja alapján meghatározott bármely más 
esetben, az illetékes hatóságok 
értékelhetik, hogy a nem kereskedési 
könyvi pozíciókból származó 
kamatlábkockázat veszteségkockázatot 
eredményez-e, és ezért jelentős 
kockázatnak tekintendő.
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Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat felhatalmazná a felügyeletet ellátó szervezetet, hogy a jogi normák 
hierarchiájával ellentétes módon felülírja a jogalkotó akaratát azzal, hogy 
tőkekövetelményeket ír elő olyan kockázatokra, amelyeket a jogalkotó az 1. szintű szövegben 
kifejezetten kizárt. A javaslatot ezért módosítani kell, hogy megszüntessék a felügyeletet ellátó 
szervezet azon lehetőségét, hogy kezelje az 1. pillérből „kifejezetten kizárt” kockázatokat.

Módosítás 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem kereskedési könyvi pozíciókból 
származó kamatlábkockázat csak akkor 
tekinthető jelentősnek, ha a tőke gazdasági 
értéke az intézmény alapvető tőkéjének 
több mint 15 %-ával csökken a 
kamatlábakra alkalmazott, a 98. cikk (5) 
bekezdésében említett hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikének 
eredményeképp vagy az EBH által a 98. 
cikk (5) bekezdésének c) pontja alapján 
meghatározott bármely más esetben.

A nem kereskedési könyvi pozíciókból 
származó kamatlábkockázat különösen
akkor tekinthető jelentősnek, ha a tőke 
gazdasági értéke az intézmény alapvető 
tőkéjének több mint 15%-ával csökken a 
kamatlábakra alkalmazott, a 98. cikk (5) 
bekezdésében említett hat felügyeleti 
sokkforgatókönyv bármelyikének 
eredményeképp vagy az EBH által a 98. 
cikk (5) bekezdésének c) pontja alapján 
meghatározott bármely más esetben.

Or. en

Módosítás 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézmény a 104. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában említett kiegészítő 

Az illetékes hatóság megköveteli az 
intézményektől, hogy tegyenek eleget a 
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szavatolótőke-követelménynek az alábbi 
feltételeknek megfelelő szavatolótőke-
instrumentumokkal tesz eleget:

104. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett kiegészítő szavatolótőke-
követelménynek az alábbi feltételeknek 
megfelelő szavatolótőke-
instrumentumokkal:

Or. en

Módosítás 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az illetékes hatóságok 
megkövetelhetik az intézményektől, hogy 
tegyenek eleget a 104. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
kiegészítő szavatolótőke-követelménynek 
az elsődleges alapvető tőkével.

Or. en

Módosítás 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 104. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett kiegészítő szavatolótőke-
követelménynek való megfelelés céljára 
felhasznált szavatolótőke nem használható 
fel az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
meghatározott szavatolótőke-
követelményeknek vagy az ezen irányelv 

A 104. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett kiegészítő szavatolótőke-
követelménynek való megfelelés céljára 
felhasznált szavatolótőke nem használható 
fel az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (1) 
bekezdésének a), b), c) és d) pontjában 
meghatározott szavatolótőke-
követelményeknek vagy az ezen irányelv 
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128. cikke (6) bekezdésében meghatározott 
kombinált pufferkövetelménynek való 
megfelelés céljából.

128. cikke (6) bekezdésében meghatározott 
kombinált pufferkövetelménynek való 
megfelelés céljából.

Or. en

Módosítás 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdéstől eltérve, a 104. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett kiegészítő szavatolótőke-
követelménynek való megfelelés céljára 
felhasznált, az 575/2013/EU rendelet 92. 
cikke (1) bekezdésének d) pontja által nem 
kielégítően fedezett kockázatok vagy 
kockázati elemek kezelése céljából az 
illetékes hatóság által előírt szavatolótőke 
felhasználható az ezen irányelv 128. cikke 
(6) bekezdésében említett kombinált 
pufferkövetelménynek való megfelelés 
céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóság írásban 
megfelelően indokolja az egyes 
intézmények részére a kiegészítő 

(5) Az illetékes hatóság írásban 
indokolja az egyes intézmények részére a
kiegészítő szavatolótőke-követelménynek a 
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szavatolótőke-követelménynek a 104. cikk 
(1) bekezdésének a) pontja alapján történő 
előírására vonatkozó határozatát, 
indokolásában egyértelműen bemutatva 
az (1)–(4) bekezdésben említett 
szempontok teljes körű értékelését. Az (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott 
esetben az indokolás tartalmazza annak 
okait, hogy a tőke-iránymutatás miért 
nem tekinthető a továbbiakban 
elegendőnek.

104. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
alapján történő előírására vonatkozó 
határozatát.

Or. en

Módosítás 306
Barbara Kappel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EBH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyben 
meghatározza a (2) bekezdésben említett 
kockázatok és kockázati elemek 
mérésének módját.

törölve

Az EBH biztosítja, hogy a 
szabályozástechnikai standardtervezetek 
arányosak legyenek az alábbiak 
tekintetében:

a) a végrehajtásnak az 
intézményeknél és az illetékes 
hatóságoknál jelentkező terhe; és

b) annak lehetősége, hogy a belső 
modelleket nem használó intézmények 
esetében alkalmazandó 
tőkekövetelmények általában magasabb 
szintje a kockázatok és kockázati elemek 
(2) bekezdés szerinti értékelése nyomán 
alacsonyabb tőkekövetelmények előírását 
is indokolttá teheti.

Az EBH az említett szabályozástechnikai 
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standardtervezeteket [a hatálybalépéstől 
számított egy éven belül] benyújtja a 
Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap a (6) 
bekezdésben említett szabályozástechnikai 
standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EBH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyben 
meghatározza a (2) bekezdésben említett 
kockázatok és kockázati elemek 
mérésének módját.

törölve

Az EBH biztosítja, hogy a 
szabályozástechnikai standardtervezetek 
arányosak legyenek az alábbiak 
tekintetében:

a) a végrehajtásnak az 
intézményeknél és az illetékes 
hatóságoknál jelentkező terhe; és

b) annak lehetősége, hogy a belső 
modelleket nem használó intézmények 
esetében alkalmazandó 
tőkekövetelmények általában magasabb 
szintje a kockázatok és kockázati elemek 
(2) bekezdés szerinti értékelése nyomán 
alacsonyabb tőkekövetelmények előírását 
is indokolttá teheti.

Az EBH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [a hatálybalépéstől 
számított egy éven belül] benyújtja a 
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Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap a (6) 
bekezdésben említett szabályozástechnikai 
standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EBH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyben 
meghatározza a (2) bekezdésben említett 
kockázatok és kockázati elemek 
mérésének módját.

törölve

Az EBH biztosítja, hogy a 
szabályozástechnikai standardtervezetek 
arányosak legyenek az alábbiak 
tekintetében:

a) a végrehajtásnak az 
intézményeknél és az illetékes 
hatóságoknál jelentkező terhe; és

b) annak lehetősége, hogy a belső 
modelleket nem használó intézmények 
esetében alkalmazandó 
tőkekövetelmények általában magasabb 
szintje a kockázatok és kockázati elemek 
(2) bekezdés szerinti értékelése nyomán 
alacsonyabb tőkekövetelmények előírását 
is indokolttá teheti.

Az EBH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [a hatálybalépéstől 
számított egy éven belül] benyújtja a 
Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap a (6) 
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bekezdésben említett szabályozástechnikai 
standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban történő 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 309
Marco Valli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
2013/36/EU irányelv
104 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EBH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyben 
meghatározza a (2) bekezdésben említett 
kockázatok és kockázati elemek 
mérésének módját.

törölve

Az EBH biztosítja, hogy a 
szabályozástechnikai standardtervezetek 
arányosak legyenek az alábbiak
tekintetében:

a) a végrehajtásnak az 
intézményeknél és az illetékes 
hatóságoknál jelentkező terhe; és

b) annak lehetősége, hogy a belső 
modelleket nem használó intézmények 
esetében alkalmazandó 
tőkekövetelmények általában magasabb 
szintje a kockázatok és kockázati elemek 
(2) bekezdés szerinti értékelése nyomán 
alacsonyabb tőkekövetelmények előírását 
is indokolttá teheti.

Az EBH az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket [a hatálybalépéstől 
számított egy éven belül] benyújtja a 
Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap a (6) 
bekezdésben említett szabályozástechnikai 
standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 
10–14. cikkével összhangban történő 
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elfogadására.

Or. en
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