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RÖVID INDOKOLÁS

Egy uniós szintű megfelelő pénzügyi szabályozás hiánya és a piacfelügyeleti mechanizmusok 
gyengesége egyértelmű volt a 2008-ban Európát sújtó gazdasági és pénzügyi válság során, 
amelynek kihatásaitól mind a mai napig szenvedünk. A Bizottság a Jacques de Larosiere által 
elnökölt szakértői csoport jelentése alapján négy javaslatot terjesztett elő, amelyek parlamenti 
elfogadásában a Gazdasági és Monetáris Bizottság az illetékes bizottság.
Az Alkotmányügyi Bizottság véleménye megfogalmazásakor arra törekedett, hogy alaposan 
megvizsgálja, hogyan lehet a javaslatokban létrehozott új Európai Felügyeleti Hatóságot és az 
Európai Rendszerkockázati Testületet a legjobban beilleszteni az intézményi rendszerbe. 
Ezenkívül a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardok 
létrehozására is összpontosított egyrészt annak biztosítása érdekében, hogy tevékenységeik 
következetesek legyenek, másrészt azért, hogy garantálják a betétesek, befektetők és 
fogyasztók megfelelő védelmét az Európai Unióban. A magánintézményekkel való 
kapcsolatra, valamint az Európai Felügyeleti Hatóság és a nemzeti felügyeleti hatóságok 
közötti kapcsolatra különös figyelmet fordított a bizottság ebben a véleményben. Végezetül 
kiemelte a határokon átnyúlóan tevékenykedő intézmények felügyeletéhez kapcsolódó 
problémákat.
A 2008-as pénzügyi válság az európai problémákra európai választ kíván meg: a Lisszaboni 
Szerződés értelmében a ráruházott új hatásköröknek köszönhetően a Parlamentnek 
meghatározó szerepet kell játszania ezekben az ügyekben.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE
az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE
az Európai Felügyeleti Hatóság 
(Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyelet) létrehozásáról
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság 
jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi 
rendszer egészét egyaránt érintő 
hiányosságokat tárt fel a pénzügyi 
felügyelet terén. A nemzeti szintű 
felügyeleti modellek nem tudtak lépést 
tartani az integrálódó és összekapcsolódó 
európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a 
pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban 
határokon átnyúló tevékenységet 
folytatnak. A válság emellett komoly 
hiányosságokat tárt fel a nemzeti 
felügyeletek közötti együttműködés, 
koordináció, a közösségi jog 
alkalmazásában megvalósított 
következetesség és a bizalom terén is. 

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság 
jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi 
rendszer egészét egyaránt érintő 
hiányosságokat tárt fel a pénzügyi 
felügyelet terén. A nemzeti szintű 
felügyeleti modellek nem tudtak lépést 
tartani az integrálódó és összekapcsolódó 
európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a 
pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban 
határokon átnyúló tevékenységet 
folytatnak. A válság emellett komoly 
hiányosságokat tárt fel a nemzeti 
felügyeletek közötti együttműködés, 
koordináció, az uniós jog alkalmazásában 
megvalósított következetesség és a bizalom 
terén is. 
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerét a nemzeti és a közösségi
felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű 
kialakítani, a pénzügyi intézmények napi 
felügyeletét tagállami szinten hagyva, a 
határokon átnyúlóan tevékenykedő 
csoportok felügyeletében pedig központi 
szerepet biztosítva a felügyeleti 
kollégiumoknak. El kell érni továbbá a 
pénzügyi intézményekre és piacokra 
vonatkozó szabályok nagyobb 
harmonizációját és egységes alkalmazását. 
Indokolt létrehozni az Európai Biztosítás-
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatóságot, vele párhuzamosan pedig az 

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerét a nemzeti és az uniós
felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű 
kialakítani, az uniós dimenzióval nem 
rendelkező pénzügyi intézmények napi 
felügyeletét pedig tagállami szinten 
hagyva. A felügyeleti kollégiumoknak kell 
felügyeletet gyakorolniuk az uniós 
dimenzióval nem rendelkező, határokon 
átnyúló intézmények tekintetében. Az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatóságnak (a „Hatóság”) fokozatosan át 
kell vennie az uniós dimenzióval 
rendelkező intézmények felügyeletét. El 
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Európai Bankfelügyeleti Hatóságot és az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóságot (az európai felügyeleti 
hatóságokat). 

kell érni továbbá az uniós pénzügyi 
intézményekre és piacokra vonatkozó 
szabályok nagyobb harmonizációját és 
egységes alkalmazását. A Hatóság mellett 
létre kell hozni az Európai Felügyeleti 
Hatóságot (Bankfelügyelet) és az Európai 
Felügyeleti Hatóságot (Értékpapírpiac-
felügyelet), valamint az Európai 
Felügyeleti Hatóságot (a „vegyes 
bizottság”). Az Európai 
Rendszerkockázati Testület a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének részét 
fogja képezni.
(A hatóságok nevének megváltoztatása az 
egész szövegre vonatkozik.)

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az Európai Bíróság a C-217/04 sz. 
ügyben (Egyesült Királyság kontra 
Európai Parlament és az Európai Unió 
Tanácsa) megállapította: „az EK-
Szerződés 95. cikkének szövegében 
semmiből nem vonható le az a 
következtetés, hogy a közösségi jogalkotó 
által e rendelkezés alapján elfogadott 
intézkedéseknek kizárólag a tagállamok 
lehetnének a címzettjei. E jogalkotó 
mérlegelése alapján ugyanis szükségesnek 
mutatkozhat a harmonizációs folyamat 
olyan helyzetekben történő 
megvalósításához való hozzájárulás 
feladatával megbízott közösségi szerv 
létesítése, amelyekben az e rendelkezésen 
alapuló jogi aktusok egységes 
végrehajtásának és alkalmazásának 
elősegítése érdekében kötelező erővel nem 
rendelkező kísérő vagy keretintézkedések 
elfogadása tűnhet megfelelőnek1.” Az EK-
Szerződés 95. cikke (jelenleg, a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépését követően, az 
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Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 114. cikke) alapján elfogadott 
intézkedések irányelvek és rendeletek 
formáját ölthetik. Például az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökséget a 460/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 hozta 
létre, és a Hatóságot is rendelet fogja 
létrehozni. 
1 2006. május 2-i ítélet, EBHT 2006., I-3771. o., 
(44) bekezdés.
2 HL L 77., 2004.3.13., 1. o.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált technikai 
standardok létrehozása céljából hatékony 
eszközre van szükség, ezáltal – és az 
egységes szabálykönyv révén is – Európa-
szerte biztosítható a versenyfeltételek 
egyenlősége, valamint a biztosítottak, más 
kedvezményezettek és fogyasztók 
megfelelő védelme. A hatékonyság 
érdekében célszerű, hogy a Hatóság, mint 
igen speciális szaktudással rendelkező 
szerv, a közösségi jogban meghatározott 
területeken olyan technikai standardokat 
dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. A technikai 
standardokat a Bizottságnak a közösségi 
joggal összhangban jóvá kell hagynia, 
hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza 
fel őket. Az előkészített technikai 
standardokat a Bizottságnak kell 
elfogadnia. Elfogadásukra módosított 
formában is sor kerülhet, például akkor, 
ha nem összeegyeztethetők a közösségi 
joggal, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét, vagy szemben állnak a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacának 
alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi 

(13) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált technikai 
standardok létrehozása céljából hatékony 
eszközre van szükség, ezáltal – és az 
egységes szabálykönyv révén is – Unió-
szerte biztosítható a versenyfeltételek 
egyenlősége, valamint a biztosítottak, más 
kedvezményezettek és fogyasztók 
megfelelő védelme. A hatékonyság 
érdekében célszerű, hogy a Hatóság, mint 
igen speciális szaktudással rendelkező 
szerv, az uniós jogban meghatározott 
területeken olyan technikai standardokat 
dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkében szereplő eljárásnak megfelelően 
a Bizottságot fel kell jogosítani 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált technikai 
standardokkal kapcsolatban.
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szolgáltatásokat szabályozó közösségi 
joganyag tartalmaz. A standardok gyors 
és zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A technikai standardok 
kidolgozására e rendeletben 
meghatározott folyamat nem sérti a 
Bizottság azon jogát, hogy saját 
kezdeményezésre végrehajtási 
intézkedéseket fogadjon el a Lámfalussy-
rendszer 2. szintje szerinti komitológiai 
eljárással, a vonatkozó közösségi 
jogszabályokkal összhangban. A technikai 
standardok által érintett ügyek nem 
igényelnek szakpolitikai döntéseket, 
tartalmukat az 1. szinten elfogadott 
közösségi intézkedések szabályozzák. A 
standardok Hatóság általi kidolgozásával 
biztosítható, hogy a standardok teljes 
mértékben hasznosítsák a nemzeti 
felügyeleti hatóságok speciális 
szaktudását.

(14) A technikai standardok tervezetét a 
Bizottságnak kell jóváhagynia, hogy 
ezáltal kötelező joghatással ruházza fel 
őket. Elfogadásukra módosított formában 
is sor kerülhet, például akkor, ha nem 
összeegyeztethetők az uniós joggal, nem 
tartják tiszteletben az arányosság elvét, 
vagy szemben állnak a pénzügyi 
szolgáltatások belső piacának alapvető 
elveivel, amelyeket az Európai Unió 
pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó 
joganyaga tartalmaz. A standardok gyors 
és zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A technikai standardok által nem 
szabályozott területeken célszerű lehetővé 
tenni, hogy a Hatóság nem kötelező erejű 
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson 
ki a közösségi jogszabályok 
alkalmazásáról. Az átláthatóság érdekében, 

(15) A technikai standardok által nem 
szabályozott területeken célszerű lehetővé 
tenni, hogy a Hatóság iránymutatásokat és 
ajánlásokat bocsásson ki az uniós
jogszabályok alkalmazásáról. Az 
átláthatóság érdekében, és annak 
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és annak biztosítására, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságok következetesen 
betartsák ezen iránymutatásokat és 
ajánlásokat, helyénvaló előírni, hogy a 
nemzeti hatóságok kötelesek legyenek 
megindokolni az iránymutatások és 
ajánlások be nem tartását.

biztosítására, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságok következetesen betartsák ezen 
iránymutatásokat és ajánlásokat, 
helyénvaló előírni, hogy a nemzeti 
hatóságok kötelesek legyenek nyilvánosan
megindokolni az iránymutatások és 
ajánlások be nem tartását annak 
érdekében, hogy teljes átláthatóságot 
biztosítsanak a piaci szereplők számára. A 
technikai standardok által nem 
szabályozott területeken a Hatóságnak 
helyes gyakorlatokat kell kidolgoznia és 
terjesztenie.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság 
nem tartaná be az ajánlást, célszerű 
lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy a 
közösségi jog betartása érdekében az 
érintett nemzeti hatóságnak címzett 
határozatot hozzon, ezáltal közvetlen 
joghatást teremtve, amely a nemzeti 
bíróságok és hatóságok előtt, és a 
Szerződés 226. cikke alapján is 
érvényesíthető. 

(18) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság 
nem tartaná be az ajánlást a Hatóság által 
meghatározott határidőn belül, az uniós
jog betartása érdekében a Hatóság
késedelem nélkül az érintett nemzeti 
hatóságnak címzett határozatot hoz, ezáltal 
közvetlen joghatást teremtve, amely a 
nemzeti bíróságok és hatóságok előtt, és a 
Szerződés 258. cikke alapján is 
érvényesíthető. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy a közösségi 
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén a Közösség 
gyors és összehangolt cselekvése 
szükséges. A Hatóságot ezért fel kell 
jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti 

(20) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy az uniós 
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén az Unió gyors és 
összehangolt cselekvése szükséges. A 
Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, 
hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a 
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hatóságokat a vészhelyzet orvoslására 
szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. 
Mivel a vészhelyzet fennállásának 
megállapítása jelentős fokú mérlegelést 
igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a 
Bizottságot célszerű felruházni. A 
vészhelyzet eredményes kezelése 
érdekében a nemzeti felügyeleti hatóság 
tétlensége esetén célszerű feljogosítani a 
Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak 
csökkentése és a piacokba vetett bizalom 
helyreállítása érdekében, utolsó 
lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi 
intézményeknek címzett határozatokat 
fogadjon el a közösségi jog azon területein, 
amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók. 

vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét 
intézkedésekre kötelezze. A vészhelyzet 
fennállását az Európai Rendszerkockázati 
Testület állapítja meg. A vészhelyzet 
eredményes kezelése érdekében a nemzeti 
felügyeleti hatóság tétlensége esetén 
célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, 
hogy a válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi intézményeknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hatékony és eredményes felügyelet 
biztosítása céljából és a különböző 
tagállamokbeli nemzeti felügyeleti 
hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott 
figyelembevétele érdekében a Hatóságnak 
képesnek kell lennie a hatóságok közötti 
nézetkülönbségek kötelező erejű 
rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is 
kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy 
egyeztető eljárásról, amelynek során a 
nemzeti felügyeleti hatóságok 
megállapodásra juthatnak. A Hatóság 
hatáskörének célszerű kiterjednie az 
együttműködési folyamatok eljárási 
kötelezettségeivel, valamint a közösségi 
jognak a felügyeleti határozatok céljaira 
történő értelmezésével és alkalmazásával 
kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az 
ágazati jogszabályokban szereplő hatályos 
egyeztető eljárásokat tiszteletben kell 
tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy –

(21) A hatékony és eredményes felügyelet 
biztosítása céljából és a különböző 
tagállamokbeli nemzeti felügyeleti 
hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott 
figyelembevétele érdekében a Hatóságnak 
képesnek kell lennie a hatóságok közötti 
nézetkülönbségek kötelező erejű 
rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is 
kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy 
egyeztető eljárásról, amelynek során a 
nemzeti felügyeleti hatóságok 
megállapodásra juthatnak. A Hatóság 
hatáskörének célszerű kiterjednie az 
együttműködési folyamatok eljárási 
kötelezettségeivel, valamint az uniós 
jognak a felügyeleti határozatok céljaira 
történő értelmezésével és alkalmazásával 
kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az 
ágazati jogszabályokban szereplő hatályos 
egyeztető eljárásokat tiszteletben kell 
tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy –
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utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. 

utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el az uniós jog azon 
területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. Ez alkalmazandó akkor is, 
ha a felügyeleti testületben nézeteltérések 
merülnek fel.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A válság súlyos problémákat tárt fel 
a határokon átnyúlóan tevékenykedő 
pénzügyi intézmények felügyeletének 
meglévő módszereiben, különösen amikor 
a legnagyobb és legösszetettebb 
intézményekről van szó, amelyek 
fizetésképtelensége az egész rendszert 
károsíthatja. Ezek a súlyos problémák a 
pénzügyi intézmények és a felügyeleti 
szervek különböző tevékenységi köreiből 
erednek. Az előbbiek egy határok nélküli 
piacon tevékenykednek, az utóbbiak pedig 
napi rendszerességgel ellenőrzik, hogy 
azok joghatósága túllép-e a nemzeti 
határokon.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Az ezen aszimmetria feloldására 
használt együttműködési mechanizmusról 
egyértelműen kiderült, hogy nem 
elegendő. A 2009 márciusában közzétett 
Turner-féle felülvizsgálat rámutat, hogy a 
jelenlegi intézkedések, amelyek 
összekapcsolják a felosztott engedélyezési 
jogokat, az anyaországi felügyeletet és a 
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tisztán nemzeti letéti biztosítást, nem 
képeznek szilárd alapot a határokon 
átnyúlóan tevékenykedő európai lakossági 
bankok jövőbeli szabályozásához és 
felügyeletéhez1.
_____________
1  a 101. oldalon.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21c) E kérdés megoldására csak két 
lehetőség van: vagy nagyobb hatáskört 
kell biztosítani a fogadó ország 
felügyeleteinek vagy létre kell hozni egy 
valódi alternatív európai hatóságot. A 
Turner-féle felülvizsgálat azt is 
megállapítja, hogy a működőképesebb 
intézkedések vagy megnövekedett nemzeti 
hatáskört kívánnak meg, ami kevésbé 
nyitott egységes piacot von magával, vagy 
nagyobb fokú európai integrációt. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
21 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21d) A nemzeti megoldás azt vonja 
magával, hogy a fogadó ország 
visszautasíthatja a helyi kirendeltségek 
működési jogát, hogy arra kötelezze a 
külföldi intézményeket, hogy csak a 
leányvállalatokon, ne pedig a 
kirendeltségeken keresztül működjenek, 
illetve hogy felügyelje az országában 
működő bankok tőkéjét és likviditását, 
ami növelné a protekcionizmust.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
21 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21e) Az európai megoldás magával vonja 
a felügyeleti kollégiumok megerősítését a 
határokon átnyúlóan tevékenykedő 
intézmények felügyelete tekintetében és az 
uniós dimenzióval rendelkező 
intézmények feletti felügyeleti hatáskör 
fokozatos átirányítását egy európai 
hatósághoz. Az uniós dimenzióval 
rendelkező pénzügyi intézmények közé 
tartoznak a határokon átnyúlóan és adott 
ország területén működő intézmények is, 
feltéve, hogy csődjük fenyegetheti az Unió 
egységes pénzügyi piacának stabilitását. 

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
21 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21f) A felügyeleti kollégiumoknak 
rendelkezniük kell a felügyeleti szabályok 
meghatározásához szükséges hatáskörrel 
az uniós jogszabályok egységes 
alkalmazásának előmozdítása érdekében. 
Az információcsere folyamata 
működésének racionalizálása céljából, 
valamint az uniós jog kollégiumok általi 
alkalmazásával kapcsolatos konvergencia 
és egységesség előmozdítása érdekében a 
Hatóságnak teljes körű részvételi jogot 
kell adni a felügyeleti kollégiumokban. A 
Hatóságnak vezető szerepet kell betöltenie 
az Unióban működő, határon átnyúló 
pénzügyi intézmények felügyeletében. A 
Hatóságnak kötelező erejű közvetítői 
szereppel kell rendelkeznie a nemzeti 
felügyeletek között fellépő konfliktusok 
rendezésére.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
21 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21g) A felügyeleti kollégiumoknak fontos 
szerepet kell játszaniuk a határokon 
átnyúlóan tevékenykedő, uniós 
dimenzióval nem rendelkező pénzügyi 
intézmények hatékony, eredményes és 
egységes felügyeletében, bár a legtöbb 
esetben a nemzeti szabályok és 
gyakorlatok között különbségek vannak. 
Nincs értelme az alapvető pénzügyi 
szabályozás közelítésének, ha a felügyeleti 
gyakorlatok továbbra is szétaprózottak 
maradnak. A de Larosière-jelentés 
rámutat, hogy a különböző felügyeleti 
gyakorlatokból eredő versenytorzulást és 
önkényes szabályozást el kell kerülni, 
mert ezek alááshatják a pénzügyi 
stabilitást, többek között azáltal, hogy 
ösztönzik a pénzügyi tevékenység 
elmozdulását olyan országokba, ahol a 
felügyelet lazán működik. A felügyeleti 
rendszernek tisztességesnek és 
kiegyensúlyozottnak kell mutatkoznia.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az uniós dimenzióval rendelkező 
pénzügyi intézmények prudenciális 
felügyeletével a Hatóságot kell megbízni. 
A nemzeti felügyeleteknek a Hatóság 
képviselőiként kell működniük, és 
kötelességük eleget tenni a Hatóság 
rendelkezéseinek, amikor határokon 
átnyúló tevékenységet folytató, uniós 
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dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézményeket felügyelnek.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) Azonosítani kell az uniós 
dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézményeket, figyelembe véve a 
nemzetközi standardokat.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A feladatok és a felelősségi körök 
átruházása hasznos eszközként szolgálhat a 
felügyeleti hálózat működése során, hiszen 
csökkentheti a felügyeleti feladatok 
átfedéseit, előmozdíthatja az 
együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti 
a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a 
pénzügyi intézmények terheit. A 
rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell 
biztosítani az ilyen átruházásra. A 
feladatok átruházása azt jelenti, hogy a 
feladatokat egy másik felügyeleti hatóság 
végzi el a felelős hatóság helyett, de a 
felügyeleti határozatok meghozatalának 
felelőssége az átruházó hatóságnál marad. 
A felelősségi körök átruházásával bizonyos 
felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti 
felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a 
saját nevében jogosult dönteni a másik 
nemzeti felügyeleti hatóság helyett. Az 
átruházásnál arra kell törekedni, hogy a 
felügyeleti hatáskör ahhoz a felügyelethez 
kerüljön, amely az átruházás tárgyát 
tekintve a legalkalmasabb pozícióban van. 

(23) A feladatok és a felelősségi körök 
átruházása hasznos eszközként szolgálhat a 
felügyeleti hálózat működése során, hiszen 
csökkentheti a felügyeleti feladatok 
átfedéseit, előmozdíthatja az 
együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti 
a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a 
pénzügyi intézmények terheit. A 
rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell 
biztosítani az ilyen átruházásra. A 
feladatok átruházása azt jelenti, hogy a 
feladatokat egy másik felügyeleti hatóság 
végzi el a felelős hatóság helyett, de a 
felügyeleti határozatok meghozatalának 
felelőssége az átruházó hatóságnál marad. 
A felelősségi körök átruházásával bizonyos 
felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti 
felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a 
saját nevében jogosult dönteni a Hatóság
vagy a másik nemzeti felügyeleti hatóság 
helyett. Az átruházásnál arra kell törekedni, 
hogy a felügyeleti hatáskör ahhoz a 
felügyelethez kerüljön, amely az átruházás 
tárgyát tekintve a legalkalmasabb 
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A felelősségi körök újraosztásának több 
oka lehet, például a nagyobb méretből vagy 
hatókörből eredő méretgazdaságossági 
előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, 
vagy a szaktudás optimális kihasználása a 
nemzeti felügyeleti hatóságok között. A 
vonatkozó közösségi jogszabályok tovább 
pontosíthatják a felelősségi körök 
megállapodáson alapuló újraelosztásának 
szabályait. A Hatóságnak minden 
megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie a 
nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
átruházási megállapodásokat. A tervezett 
átruházási megállapodásokról ugyanakkor 
tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt 
nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az 
ilyen megállapodásokat központilag kell 
közzétenni, hogy az összes érintett fél 
időben, átlátható módon és könnyen 
hozzájuk férjen.

pozícióban van. A felelősségi körök 
újraosztásának több oka lehet, például a 
nagyobb méretből vagy hatókörből eredő 
méretgazdaságossági előnyök, a 
csoportfelügyeleti összhang, vagy a 
szaktudás optimális kihasználása a nemzeti 
felügyeleti hatóságok között. A vonatkozó 
uniós jogszabályok tovább pontosíthatják a 
felelősségi körök megállapodáson alapuló 
újraelosztásának szabályait. A Hatóságnak 
minden megfelelő eszközzel indokolt 
elősegítenie és ellenőriznie a nemzeti 
felügyeleti hatóságok közötti átruházási 
megállapodásokat. A tervezett átruházási 
megállapodásokról ugyanakkor 
tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt 
nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az 
ilyen megállapodásokat központilag kell 
közzétenni, hogy az összes érintett fél 
időben, átlátható módon és könnyen 
hozzájuk férjen. A Hatóságnak emellett 
feladata a feladatátruházással és a 
feladatátruházási megállapodásokkal 
kapcsolatos helyes gyakorlatok 
azonosítása és terjesztése.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A szakértői vizsgálatok hatékony és 
eredményes eszközei a pénzügyi 
felügyeletek hálózatán belüli egységesség 
előmozdításának. Célszerű ezért, hogy a 
Hatóság módszertani keretet dolgozzon ki 
e vizsgálatokra és rendszeresen végezze el 
azokat. A felülvizsgálatoknak nem csupán 
a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájára 
kell kiterjedniük, hanem arra is, hogy a 
felügyeletek képesek-e magas színvonalú 
felügyeleti eredmények elérésére, továbbá 
a nemzeti felügyeleti hatóságok 
függetlenségére.

(25) A szakértői vizsgálatok hatékony és 
eredményes eszközei a pénzügyi 
felügyeletek hálózatán belüli egységesség 
előmozdításának. Célszerű ezért, hogy a 
Hatóság módszertani keretet dolgozzon ki 
e vizsgálatokra és rendszeresen végezze el 
azokat. A felülvizsgálatoknak nem csupán 
a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájára 
kell kiterjedniük, hanem arra is, hogy a 
felügyeletek képesek-e magas színvonalú 
felügyeleti eredmények elérésére, továbbá 
a nemzeti felügyeleti hatóságok 
függetlenségére. A szakértői vizsgálatok 
eredményeit nyilvánosságra kell hozni, 
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továbbá azonosítani kell a helyes 
gyakorlatokat, és ezeket is nyilvánosságra 
kell hozni.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A pénzügyi szolgáltatások 
globalizációját és a nemzetközi standardok 
megnövekedett jelentőségét tekintve a 
Hatóságnak elő kell mozdítania a 
Közösségen kívüli felügyeletekkel 
folytatott eszmecserét és együttműködést. 
A Közösségen kívüli hatóságokkal való 
kapcsolatokban és nemzetközi fórumokon 
azonban teljes körűen tiszteletben kell 
tartania az európai intézmények létező 
feladatait és hatásköreit.

(28) A pénzügyi szolgáltatások 
globalizációját és a nemzetközi standardok 
megnövekedett jelentőségét tekintve a 
Hatóságnak képviselnie kell az Uniót az 
Unión kívüli felügyeletekkel folytatott 
párbeszédben és együttműködésben. 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell 
az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget 
kell biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. 
A hatékonyság érdekében e célból indokolt 
létrehozni egy biztosítási, viszontbiztosítási 
és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportot, amely kiegyensúlyozott 
összetételben képviseli a közösségi 
biztosítókat, a viszontbiztosítókat és a
foglalkoztatóinyugdíj-alapokat (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 

(32) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak konzultálnia kell az érdekelt 
felekkel és ésszerű lehetőséget kell 
biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. 
A technikai standardok tervezete, 
iránymutatások és ajánlások elfogadása 
előtt a Hatóságnak hatásvizsgálatot kell 
végeznie. A hatékonyság érdekében e 
célból indokolt létrehozni egy biztosítási, 
viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli az 
uniós biztosítókat, viszontbiztosítókat és 
foglalkoztatóinyugdíj-alapokat (beleértve 
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vevői), azok munkavállalóit, valamint a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-szolgáltatások 
fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy közösségi jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 
felé.

adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), azok munkavállalóit, az egyetemi 
köröket, valamint a biztosítási, 
viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy uniós jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A tagállamokra válsághelyzetekben 
háruló sajátos kötelezettségek sérelme 
nélkül, magától értetődő, hogy 
amennyiben egy tagállam igénybe kívánja 
venni a jogi biztosítékot, az Európai 
Parlamentet a Hatósággal, a Tanáccsal és 
a Bizottsággal együtt erről értesíteni kell. 
A tagállamnak továbbá meg kell 
indokolnia a jogi biztosíték igénybevételét. 
A Hatóságnak a Bizottsággal 
együttműködve kell meghatároznia a 
meghozandó intézkedéseket.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A Hatóságot a felügyelőtanács által 
nyílt pályázaton kiválasztott teljes 
munkaidős elnöknek kell képviselnie. A 
Hatóság irányításával az ügyvezető 

(37) A Hatóságot a Bizottság által
szervezett nyílt pályázatot követően 
felállított bizottsági szűkített listáról az 
Európai Parlament által kiválasztott teljes 
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igazgatót kell megbízni, akinek joga van 
részt venni a felügyelőtanács és az 
igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik 
szavazati joggal.

munkaidős elnöknek kell képviselnie. A 
Hatóság irányításával az ügyvezető 
igazgatót kell megbízni, akinek joga van 
részt venni a felügyelőtanács és az 
igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik 
szavazati joggal.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az európai felügyeleti hatóságok 
tevékenységének ágazatközi összhangja 
érdekében e hatóságoknak az európai 
felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága 
keretében szorosan össze kell hangolniuk 
tevékenységüket, és adott esetben közös 
állásfoglalást kell hozniuk. Célszerű, hogy 
az európai felügyeleti hatóságok vegyes 
bizottsága átvegye a pénzügyi 
konglomerátumokkal foglalkozó vegyes 
bizottság összes feladatát. Szükség esetén, 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság és az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság hatáskörébe is tartozó 
intézkedéseket az érintett európai 
felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan 
kell elfogadniuk.

(38) Az európai felügyeleti hatóságok 
tevékenységének ágazatközi összhangja 
érdekében e hatóságoknak a vegyes 
bizottság keretében szorosan össze kell 
hangolniuk tevékenységüket, és adott 
esetben közös állásfoglalást kell hozniuk. 
Célszerű, hogy a vegyes bizottság 
koordinálja a három európai felügyeleti 
hatóság pénzügyi konglomerátumokkal 
kapcsolatos feladatait. Szükség esetén az 
Európai Felügyeleti Hatóság
(Bankfelügyelet) vagy a másik Európai 
Felügyeleti Hatóság (Értékpapírpiac-
felügyelet) hatáskörébe is tartozó 
intézkedéseket az érintett európai 
felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan 
kell elfogadniuk. A vegyes bizottság elnöki 
tisztjét 12 hónapos rotációban a három 
európai felügyeleti hatóság elnöke látja el. 
A vegyes bizottság elnöke egyben az 
Európai Rendszerkockázati Testület 
alelnöke. A vegyes bizottság állandó 
titkársággal rendelkezik, alkalmazottait 
pedig a három európai felügyeleti hatóság 
kiküldött munkatársai adják, ami nem 
hivatalos információcserét és közös 
intézményi kultúra kialakítását teszi 
lehetővé a három európai felügyeleti 
hatóság között. 

Módosítás 27
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság a 64/225/EGK irányelv, a 
73/239/EGK irányelv, a 73/240/EGK 
irányelv, a 76/580/EGK irányelv, a 
78/473/EGK irányelv, a 84/641/EGK 
irányelv, a 87/344/EGK irányelv, a
88/357/EGK irányelv, a 92/49/EGK 
irányelv, a 98/78/EK irányelv, a 
2001/17/EK irányelv, a 2002/83/EK 
irányelv, a 2002/92/EK irányelv, a 
2003/41/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2005/68/EK irányelv, a 
2007/44/EK irányelv, a 2005/60/EK 
irányelv, a 2002/65/EK irányelv valamint 
az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet 
és határozat, és a Hatóságra feladatokat 
ruházó bármely további közösségi 
intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

2. A Hatóság e rendelet és a 64/225/EGK 
irányelv, a 73/239/EGK irányelv, a 
73/240/EGK irányelv, a 76/580/EGK 
irányelv, a 78/473/EGK irányelv, a 
84/641/EGK irányelv, a 87/344/EGK 
irányelv, a 88/357/EGK irányelv, a 
92/49/EGK irányelv, a 98/78/EK irányelv, 
a 2001/17/EK irányelv, a 2002/83/EK 
irányelv, a 2002/92/EK irányelv, a 
2003/41/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2005/68/EK irányelv, a 
2007/44/EK irányelv, a 2005/60/EK 
irányelv, a 2002/65/EK irányelv, valamint 
az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet 
és határozat, és a Hatóságra feladatokat 
ruházó bármely további uniós jogi aktus
alkalmazási körén belül jár el.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének (a 
továbbiakban: ESFS), amely a 
felügyeletek hálózataként működik, a 39. 
cikkben részletesebben meghatározottak 
szerint.

törölve

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 

törölve
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együttműködik az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel (a 
továbbiakban: ESRB), az ennek a 
rendeletnek a 21. cikkében 
meghatározottak szerint.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszere

1. A Hatóság a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerének (ESFS) részét 
alkotja, amely a felügyeletek olyan 
integrált hálózataként működik, amely 
összefogja a jelen rendeletben és a 
kapcsolódó uniós jogszabályokban 
megállapítottak szerint a pénzügyi 
felügyelet terén hatáskörrel rendelkező 
összes uniós és tagállami hatóságot. Az 
ESFS fő célja a pénzügyi intézmények 
erős és következetes uniós felügyeletének 
biztosítása oly módon, hogy bizalmat 
alakít ki a pénzügyi rendszer iránt, 
támogatja a fenntartható uniós 
növekedést és kielégíti az üzleti élet és a 
polgárok igényeit.
2. Az ESFS a következőket foglalja 
magában:
a) a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott 
Európai Rendszerkockázati Testület 
[ESRB];
b) a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott 
Európai Felügyeleti Hatóság 
(Értékpapírpiac-felügyelet) [ESMA];
c) a(z) .../…/EU rendelettel létrehozott 
Európai Felügyeleti Hatóság 
(Bankfelügyelet) [EBA];
d) a Hatóság;
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e) a 40. cikkel létrehozott európai 
felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága 
(JCESA);
f) a(z) …/…/EU rendelet [ESMA], 
a(z)…/2009/EU rendelet [EIOPA] és a(z) 
…/…/EU rendelet [EBA] 1. cikkének (2) 
bekezdésében említett tagállami 
hatóságok;
g) a 7. és 9. cikkben említett feladatok 
végrehajtása céljából a Bizottság.
3. Az ESFS részes felei az Európai 
Unióról szóló szerződés 4. cikke (3) 
bekezdése szerinti lojális együttműködés 
elvének megfelelően bizalmon és 
kölcsönös tiszteleten alapuló szoros 
együttműködést alakítanak ki. 
4. Minden pénzügyi intézményre jogilag 
kötelező érvényű uniós jogszabályok 
vonatkoznak és mindegyikük az ESFS 
részét képező illetékes hatóságok 
felügyelete alá tartozik. 
5. Az ESFS nem akadályozza az illetékes 
hatóságokat abban, hogy nemzeti 
felügyeleti jogköröket gyakoroljanak az 
uniós jogi aktusokkal összhangban és a 
bankfelügyeletre vonatkozó nemzetközi 
prudenciális elveknek megfelelően.
6. Kizárólag a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerébe tartozó felügyeleti 
hatóságoknak van joguk a pénzügyi 
intézmények tevékenységének 
felügyeletére az Unióban.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul a közösségi jogszabályok 
következetes alkalmazásához, különösen a 
közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 

b) hozzájárul a standardok és jogszabályok 
következetes alkalmazásához, különösen a 
közös felügyeleti kultúra elősegítése, e 
rendelet és az 1. cikk (2) bekezdésében 
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jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásának biztosítása, a 
szabályozási arbitrázs megakadályozása, a 
nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
nézetkülönbségek esetén közvetítés és 
vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok 
koherens működésének ösztönzése és 
vészhelyzetekben való fellépés révén;

említett jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásának 
biztosítása, a szabályozási arbitrázs 
megakadályozása, a nemzeti felügyeleti 
hatóságok közötti nézetkülönbségek esetén 
közvetítés és vitarendezés, az uniós 
dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények hatékony és egységes 
pénzügyi felügyeletének, valamint a 
felügyeleti kollégiumok koherens 
működésének biztosítása és többek között
vészhelyzetekben való fellépés révén;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A Hatóság az 
előkészített standardokat benyújtja a 
Bizottsághoz jóváhagyásra.

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogalkotási aktusok nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítésére, 
naprakésszé tételére vagy módosítására. A 
technikai standardok nem foglalhatnak 
magukban stratégiai döntéseket, és 
tartalmukat az alapjukat képező 
jogalkotási aktusok korlátozzák.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat. 

A Hatóság nyilvános konzultációt folytat a 
technikai standardok tervezetéről, 
valamint a standardok elfogadása előtt 
elemzi a kapcsolódó potenciális 
költségeket és hasznokat. A Hatóság kikéri 
a foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport véleményét vagy tanácsát is.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság a technikai standardok 
tervezetét a Bizottság elé terjeszti 
jóváhagyásra, illetve ezzel egyidejűleg 
eljuttatja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. Ha a Közösség érdeke 
úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy 
módosításokkal is jóváhagyhatja a 
standardokat. 

A Bizottság a javasolt technikai 
standardok kézhezvételétől számított 
három hónapon belül határoz azok 
jóváhagyásáról, elutasításáról vagy 
módosításáról. A Bizottság ezt az 
időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. A Bizottság 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot határozatáról, megindokolva azt. 

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a 
standardokat, vagy csak részben vagy 
módosításokkal hagyja jóvá, indokairól 
tájékoztatja a Hatóságot. 

törölve

Módosítás 37
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a standardokat rendeletek 
vagy határozatok útján fogadja el és 
azokat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzé kell tenni.

2. A Bizottság a 7a–7d. cikknek 
megfelelően technikai standardokat fogad 
el rendeletek vagy határozatok 
formájában.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A technikai standardok elfogadása 

átruházásának gyakorlata
1. A technikai standardok 7. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok formájában történő elfogadására 
vonatkozó hatásköröket határozatlan 
időre a Bizottságra ruházzák. 
2. A Bizottság a technikai standard 
elfogadását követően erről haladéktalanul 
és egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
3. A Bizottság technikai standardok 
elfogadására való feljogosítására a 7b.–
7d. cikkben szereplő feltételek 
vonatkoznak.
4. A Hatóság a 35. cikk (2) bekezdésében 
említett elnöki jelentésben tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot a 
jóváhagyott technikai standardokról, 
valamint arról, hogy ezeket mely nemzeti 
hatóságok nem tartották be.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk
A technikai standardok elfogadása 

átruházásának visszavonása
1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja a 7. cikkben említett, 
technikai standardok elfogadására 
jogosító hatáskör-átruházást.
2. Az az intézmény, amely a hatáskör-
átruházás visszavonásának eldöntésére 
irányuló belső eljárást kezdett, a végső 
döntésének meghozatalát megelőzően 
ésszerű időn belül igyekszik értesíteni a 
másik intézményt és a Bizottságot, 
megjelölve azokat a technikai 
standardokat, amelyekre a visszavonás 
kiterjedhet, valamint a visszavonás 
lehetséges okait.
3. A visszavonásról szóló határozat 
tartalmazza a visszavonás indoklását, és 
véget vet a határozatban megjelölt 
hatáskörök átruházásának. A határozat 
azonnal vagy a határozatban szereplő 
későbbi időpontban lép hatályba. Nem 
érinti a már hatályos technikai 
standardok érvényességét. A határozatot 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki 
kell hirdetni.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. cikk
A technikai standardok kifogásolása
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1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés dátumát követő négy hónapon 
belül kifogást emelhet a technikai 
standarddal szemben. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak két 
hónappal meghosszabbítható.
2. Amennyiben sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a technikai standarddal szemben, 
azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
ki kell hirdetni, és az az abban megjelölt 
időpontban hatályba lép. 
A fenti időszak lejárta előtt, valamint 
kivételes és megfelelően indokolt esetben 
az Európai Parlament és a Tanács 
tájékoztathatják a Bizottságot abbéli 
szándékukról, hogy nem emelnek kifogást 
a technikai standard ellen. Ilyen esetben a 
technikai standardot az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az 
az abban megjelölt időpontban hatályba 
lép.
3. Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogásol valamely 
technikai standardot, akkor az nem lép 
hatályba. A technikai standarddal 
szemben kifogást emelő intézmény 
megjelöli kifogásának indokait.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
7 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7d. cikk
A technikai standardok elutasítása vagy 

módosítása
1. Amennyiben a Bizottság nem hagy jóvá 
vagy módosít egy technikai standardot, a 
Bizottság erről indokokkal alátámasztva 
tájékoztatja a Hatóságot, az Európai 
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Parlamentet és a Tanácsot. 
2. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
egy hónapon belül meghívhatja egy eseti 
ülésre az illetékes biztost és a Hatóság 
elnökét, eltérő véleményeik előadására. 

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság nyilvános konzultációt folytat 
az iránymutatásokról és az ajánlásokról, 
valamint elemzi a potenciálisan 
kapcsolódó költségeket és hasznokat. A 
Hatóság kikéri a foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoport véleményét vagy 
tanácsát is.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti felügyeleti hatóságok minden 
erőfeszítést megtesznek azért, hogy 
megfeleljenek az iránymutatásoknak és az 
ajánlásoknak.

Egy iránymutatás vagy ajánlás kiadását 
követő két hónapon belül minden nemzeti 
felügyeleti hatóság eldönti, hogy meg 
kíván-e felelni az iránymutatásnak vagy 
ajánlásnak. Ha az illetékes hatóság nem 
alkalmazza az iránymutatást vagy 
ajánlást, indokairól tájékoztatja a 
Hatóságot. A Hatóság közzéteszi ezeket az 
indokokat .
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság a 32. cikk (6) bekezdésében 
említett tevékenységéről szóló jelentésében 
tájékoztatja az Európai Parlamentet, a 
Tanácsot és a Bizottságot a kiadott 
iránymutatásokról és ajánlásokról, 
amelyben megjelöli, mely nemzeti 
hatóságok nem felelnek meg ezeknek, 
valamint vázolja, milyen módon kívánja 
biztosítani, hogy e hatóságok a jövőben 
kövessék ajánlásait és iránymutatásait.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem 
alkalmazza az iránymutatásokat és az 
ajánlásokat, indokairól tájékoztatja a 
Hatóságot.

törölve

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökkel 
élhet, ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem 
alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokat, 
különösen ha nem gondoskodik arról, hogy 
a pénzügyi intézmények teljesítsék az 
említett jogszabályokban meghatározott 
követelményeket.

1. A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökkel 
élhet, ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem
alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokat –
többek között a 7. cikknek megfelelően 
megállapított technikai standardokat –, 
különösen ha nem gondoskodik arról, hogy 
a pénzügyi intézmények teljesítsék az 
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említett jogszabályokban meghatározott 
követelményeket.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság egy vagy több nemzeti 
felügyeleti hatóság vagy a Bizottság 
kérésére, vagy saját kezdeményezésére és 
az érintett nemzeti felügyeleti hatóság 
tájékoztatását követően kivizsgálhatja a 
közösségi jog feltételezett helytelen 
alkalmazását.

2. A Hatóság egy vagy több nemzeti 
felügyeleti hatóság, az Európai Parlament, 
a Tanács, a Bizottság vagy a biztosítási, 
viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoport kérésére, vagy 
saját kezdeményezésére és az érintett 
nemzeti felügyeleti hatóság tájékoztatását 
követően kivizsgálhatja az uniós jog 
feltételezett helytelen alkalmazását.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem 
felel meg a közösségi jognak a Hatóság 
ajánlásának kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül, a Bizottság a Hatóságtól 
kapott tájékoztatást követően vagy saját 
kezdeményezésére határozatot hozhat, 
amelyben előírja a nemzeti felügyeleti 
hatóság számára, hogy hozza meg a 
közösségi jognak való megfeleléshez 
szükséges intézkedéseket.

4. Ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem 
felel meg az uniós jognak a (3) bekezdés 
második albekezdésében meghatározott 10 
munkanapon belül, a Hatóság határozatot
hoz, amelyben előírja a nemzeti felügyeleti 
hatóság számára, hogy hozza meg az uniós
jognak való megfeleléshez szükséges 
intézkedéseket.
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezt a határozatot az ajánlás 
elfogadását követően legkésőbb három
hónappal meghozza. A Bizottság ezt az 
időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja.

A Hatóság ezt a határozatot az ajánlás 
elfogadását követően legkésőbb egy
hónappal meghozza.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság biztosítja, hogy a határozat 
címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát 
tiszteletben tartsák.

A Hatóság biztosítja, hogy a határozat 
címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát 
tiszteletben tartsák.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok minden szükséges információt a
Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

A nemzeti felügyeleti hatóságok minden 
szükséges információt a Hatóság
rendelkezésére bocsátanak.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A nemzeti felügyeleti hatóság a (4) 
bekezdésben említett határozat 
kézhezvételétől számított tíz munkanapon 

5. A nemzeti felügyeleti hatóság a (4) 
bekezdésben említett határozat 
kézhezvételétől számított tíz munkanapon 
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belül tájékoztatja a Bizottságot és a 
Hatóságot a bizottsági határozat 
végrehajtása érdekében hozott vagy 
hozandó intézkedéseiről.

belül tájékoztatja a Bizottságot és a 
Hatóságot a hatósági határozat 
végrehajtása érdekében hozott vagy 
hozandó intézkedéseiről.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha a 
nemzeti felügyeleti hatóság nem felel meg 
az e cikk (4) bekezdésében említett 
határozatnak az abban meghatározott 
időtartamon belül, és ha a piaci verseny 
egyenlő feltételeinek fenntartása vagy 
helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer 
szabályos működésének és integritásának 
biztosítása érdekében szükséges, hogy a 
nemzeti felügyeleti hatóság kellő időben 
orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság –
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében
említett jogszabályok vonatkozó előírásai 
a pénzügyi intézményekre közvetlenül 
alkalmazandók – a pénzügyi 
intézménynek címzett egyedi határozatot
hozhat, amelyben előírja a közösségi jog 
szerinti kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges intézkedések meghozatalát, 
beleértve tevékenységek megszüntetését.

6. A Szerződés 258. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha a 
nemzeti felügyeleti hatóság nem felel meg 
az e cikk (4) bekezdésében említett 
határozatnak az abban meghatározott 
időtartamon belül, és ha a piaci verseny 
egyenlő feltételeinek fenntartása vagy 
helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer 
szabályos működésének és integritásának 
biztosítása érdekében szükséges, hogy a 
nemzeti felügyeleti hatóság kellő időben 
orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság –
az 1. cikk (2) bekezdésében említett
jogszabályoknak megfelelően – a pénzügyi 
intézménynek címzett egyedi határozatot
hoz, amelyben előírja az uniós jog szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság határozatának összhangban kell 
lennie a Bizottság által a (4) bekezdés 
alapján hozott határozattal.

A Hatóság határozatának összhangban kell 
lennie a Hatóság által a (4) bekezdés 
alapján hozott határozattal.



PE439.145v04-00 32/50 AD\814589HU.doc

HU

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A 32. cikk (6) bekezdésében említett 
jelentésben a Hatóság megnevezi, mely 
nemzeti hatóságok és pénzügyi 
intézmények nem felelnek meg a (4) és (6) 
bekezdésében említett határozatoknak.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását a Közösségben, a 
Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a 
Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy 
az ESRB a Hatóságnak címzett 
határozatot fogadhat el, amelyben
megállapítja e rendelet alkalmazásában a 
vészhelyzet fennállását.

1. Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Unióban, az ESRB
– saját kezdeményezésére vagy a Hatóság, 
a Tanács, az Európai Parlament vagy a 
Bizottság kérése nyomán – figyelmeztetést 
tehet közzé, amelyben bejelenti a 
vészhelyzet fennállását, hogy lehetővé 
tegye a Hatóság számára a (3) 
bekezdésben említett egyedi határozatok 
további követelmények nélküli 
elfogadását.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ESRB a figyelmeztetés közzétételét 
követően arról haladéktalanul értesíti 
egyidejűleg az Európai Parlamentet, a 
Tanácsot, a Bizottságot és a Hatóságot.
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat, amelyben előírja a 
nemzeti felügyeleti hatóságok számára, 
hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és integritását 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását esetleg 
veszélyeztető kockázatok kezelése 
céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi intézmények és a nemzeti 
felügyeleti hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

2. Ha az (1) bekezdés szerint bejelentik a 
vészhelyzet fennállását, a Hatóság annak 
biztosításához szükséges egyedi 
határozatokat hoz, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságok az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban hozzák meg a szükséges 
intézkedéseket a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását esetleg veszélyeztető 
kockázatok kezelése céljából, annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi 
intézmények és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha a 
nemzeti felügyeleti hatóság nem felel meg 
a hatóság (2) bekezdésben említett 
határozatának az abban meghatározott 
időtartamon belül, a Hatóság –
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó előírások a pénzügyi 
intézményekre közvetlenül alkalmazandók
– a pénzügyi intézménynek címzett egyedi 
határozatot hozhat, amelyben előírja az 
említett jogszabályok szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 

3. A Szerződés 258. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha a 
nemzeti felügyeleti hatóság nem felel meg 
a hatóság (2) bekezdésben említett 
határozatának az abban meghatározott 
időtartamon belül, a Hatóság – az 1. cikk
(2) bekezdésében említett jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó előírásoknak 
megfelelően – a pénzügyi intézménynek 
címzett egyedi határozatot hoz, amelyben 
előírja az említett jogszabályok szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését.
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tevékenységek megszüntetését.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az ESRB saját kezdeményezésére, 
illetve a Hatóság, az Európai Parlament, 
a Tanács vagy a Bizottság kérésére 
felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett 
határozatot.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A 32. cikk (6) bekezdésében említett 
jelentésbe a Hatóság belefoglalja a (3) és 
(4) bekezdés szerinti nemzeti 
hatóságokhoz és pénzügyi intézményekhez 
címzett egyedi határozatokat.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely nemzeti 
felügyeleti hatóság nem ért egyet egy 
másik nemzeti felügyeleti hatóság 
eljárásával vagy egy intézkedésének 
tartalmával vagy a tétlenségével olyan 
területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok együttműködést, 
koordinációt vagy közös döntéshozatalt 
írnak elő egynél több tagállam nemzeti 
felügyeleti hatóságai számára, a Hatóság 

1. A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely nemzeti 
felügyeleti hatóság nem ért egyet egy 
másik nemzeti felügyeleti hatóság 
eljárásával vagy egy intézkedésének 
tartalmával vagy a tétlenségével olyan 
területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok együttműködést, 
koordinációt vagy közös döntéshozatalt 
írnak elő egynél több tagállam nemzeti 
felügyeleti hatóságai számára, a Hatóság
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egy vagy több érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság kérésére a (2) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban
segítheti a nemzeti felügyeleti hatóságokat 
a megállapodás elérésében.

saját kezdeményezésére vagy egy vagy 
több érintett nemzeti felügyeleti hatóság 
kérésére a (2) és (4) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban
vezető szerepet vállal abban, hogy segítse
a nemzeti felügyeleti hatóságokat a 
megállapodás elérésében.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó időtartamok és az ügy 
összetettségének és sürgősségének 
figyelembevételével megszabja a nemzeti 
felügyeleti hatóságok közötti egyeztetés 
határidejét.

2. A Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó időtartamok és az ügy 
összetettségének és sürgősségének 
figyelembevételével megszabja a nemzeti 
felügyeleti hatóságok közötti egyeztetés 
határidejét. Ebben a szakaszban a Hatóság 
közvetítői szerepet tölt be.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha az egyeztető szakasz végén a nemzeti 
felügyeleti hatóságok nem jutottak 
megállapodásra, a Hatóság határozatot
hozhat, amelyben felszólítja őket konkrét 
intézkedések meghozatalára vagy valamely 
cselekvés mellőzésére az ügy rendezése 
érdekében, a közösségi joggal 
összhangban.

3. Ha az egyeztető szakasz végén a nemzeti 
felügyeleti hatóságok nem jutottak 
megállapodásra, a Hatóság a 29. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított eljárásnak megfelelően
határozatot hoz a vita rendezéséről és az 
érintett nemzeti felügyeleti hatóságok 
számára kötelező érvénnyel felszólítja őket 
konkrét intézkedések meghozatalára, az 
uniós joggal összhangban.
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Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha 
valamely nemzeti felügyeleti hatóság nem 
felel meg a Hatóság határozatának, és így 
nem biztosítja, hogy a pénzügyi intézmény 
teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok értelmében rá 
közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a 
Hatóság a pénzügyi intézménynek címzett 
egyedi határozatot hozhat, amelyben 
előírja a közösségi jog szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését.

4. A Szerződés 258. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha 
valamely nemzeti felügyeleti hatóság nem 
felel meg a Hatóság határozatának, és így 
nem biztosítja, hogy a pénzügyi intézmény 
teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok értelmében rá 
közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a 
Hatóság a pénzügyi intézménynek címzett 
egyedi határozatot hoz, amelyben előírja az 
uniós jog szerinti kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve tevékenységek 
megszüntetését.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A (4) bekezdés alapján elfogadott 
határozatok irányadók a nemzeti 
felügyeleti hatóságok által ugyanabban a 
tárgyban hozott bármely korábbi 
határozattal szemben.
A (3) vagy a (4) bekezdés szerinti 
határozat tárgyát képező tényekkel 
kapcsolatban a nemzeti felügyeleti 
hatóságok által hozott intézkedéseknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
említett határozatokkal.
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Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A 32. cikk (6) bekezdésében említett 
jelentésben a Hatóság rögzíti a nemzeti 
felügyeleti hatóságok közötti 
nézetkülönbséget, a létrejött 
megállapodásokat és azokat a 
határozatokat, amelyeket az ilyen 
nézetkülönbségek rendezésének 
elősegítésére fogadtak el.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 

nézetkülönbségek ágazatokat átfogó 
rendezése

A vegyes bizottság a 11. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően a 42. 
cikk szerint tevékenykedő nemzeti 
felügyeleti hatóságok között keletkezett 
lehetséges nézetkülönbségeket rendezi. 

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság hozzájárul a felügyeleti 
kollégiumok hatékony és következetes 
működésének ösztönzéséhez, és a 
közösségi jogszabályok minden 
kollégiumot átfogóan egységes
alkalmazásának elősegítéséhez.

1. A Hatóság hozzájárul a felügyeleti 
kollégiumok hatékony, eredményes és 
következetes működésének ösztönzéséhez
és nyomon követéséhez, valamint 
előmozdítja az európai uniós jogszabályok 
minden kollégiumot átfogó, egységes
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alkalmazását.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság megfigyelőként részt vesz a 
felügyeleti kollégiumokban, amikor 
szükségesnek ítéli. A részvétel céljából a 
vonatkozó jogszabályok értelmében 
„nemzeti felügyeleti hatóságnak” kell 
tekintetni, és kérésére minden olyan 
lényeges információt meg kell részére adni, 
amelyet a kollégium bármely tagja 
megkap.

2. A Hatóság részt vesz a felügyeleti 
kollégiumokban, amikor szükségesnek 
ítéli. A részvétel céljából a vonatkozó 
jogszabályok értelmében „nemzeti 
felügyeleti hatóságnak” kell tekintetni, és 
kérésére minden olyan lényeges 
információt meg kell részére adni, amelyet 
a kollégium bármely tagja megkap.

Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Hatóság a 7. és 8. cikk alapján 
elfogadott technikai standardokat, 
iránymutatásokat és ajánlásokat adhat ki 
a felügyeletek működésének és a 
felügyeletei kollégiumok által elfogadott 
legjobb gyakorlatok harmonizálása 
érdekében.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A kötelező erejű közvetítői szerep a 11. 
cikkben foglalt eljárás szerint lehetővé 
teszi az új hatóságok számára a nemzeti 
felügyeletek közötti viták rendezését. 
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Amennyiben egy határokon átnyúló 
tevékenységet folytató intézmény 
felügyelői nem tudnak egymás között 
egyezségre jutni, célszerű feljogosítani a 
Hatóságot arra, hogy az adott intézményre 
közvetlenül alkalmazható felügyeleti 
határozatokat hozhasson.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi 

intézmények felügyelete

1. A nemzeti hatóságok – közvetítőként 
fellépve és a Hatóság utasításait követve –
prudenciális felügyeletet gyakorolnak az 
uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények felett annak garantálása 
érdekében, hogy Unió-szerte azonos 
felügyeleti szabályok kerüljenek 
alkalmazásra. 
2. A Hatóság benyújtja a Bizottságnak a 
felügyeleti szabályzat tervezetét, és ezzel 
egy időben megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak is. A 
Bizottság a 7. vagy 8. cikkben foglalt 
eljárás szerint jóváhagyja a felügyeleti 
szabályzat tervezetét. 
3. A felügyelőtanácsnak a 29. cikk (1) 
bekezdésében foglalt eljárásnak 
megfelelően hozott határozata 
megállapítja az uniós dimenzióval 
rendelkező főbb biztosító intézményeket. 
Az ilyen pénzügyi intézmények 
azonosításának kritériumai figyelembe 
veszik a Pénzügyi Stabilitási Tanács, a 
Nemzetközi Valutaalap és a Nemzetközi 
Fizetések Bankja által felállított 
kritériumokat.
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4. A Hatóság a jelentős biztosító 
intézmények vonatkozásában az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel 
együttműködésben információs sablont 
dolgoz ki rendszerkockázati kezelésük 
biztosítására. 
5. Az uniós dimenzióval rendelkező 
biztosító intézmények társfelelősségének 
biztosítása, az uniós kötvénytulajdonosok 
és kedvezményezettek érdekeinek védelme, 
valamint a rendszerszerű pénzügyi válság 
miatt az adófizetőkre háruló költségek 
csökkentése érdekében létre kell hozni az 
Európai Biztosítási Garanciarendszert (a 
továbbiakban: a Rendszert). A Rendszer 
abban is szerepet kap, hogy segítse az 
uniós pénzügyi intézményeket nehézségeik 
leküzdésében, amikor az ilyen nehézségek 
veszélyeztethetik az Unió egységes 
pénzügyi piacának pénzügyi stabilitását. A 
Rendszert ezen pénzügyi intézmények 
költségvetéséből származó 
hozzájárulásokból finanszírozzák. A 
befizetett hozzájárulások a nemzeti 
biztosítási garanciarendszerekbe fizetett 
hasonló jellegű hozzájárulásokat 
helyettesítik.
6. Amennyiben a biztosítói 
hozzájárulásokból összegyűlt források a 
válság megoldásához nem elégségesek, a 
Rendszer forrásait a hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír-kibocsátás révén 
lehet növelni. Kivételes helyzetekben a 
tagállamok – garanciák révén és a vállalt 
kockázatot megfelelően tükröző díj 
fejében – a Rendszer számára 
megkönnyíthetik a hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír-kibocsátást. E 
garanciákat a tagállamok a (7) 
bekezdésben megállapított kritériumokkal 
összhangban közösen vállalják.
7. Szélsőséges és kivételes körülmények, 
illetve rendszerszintű válság esetén, ha 
egy vagy több intézmény csődbe megy, és 
a rendelkezésre álló források nem 
elegendőek, ezzel a teherrel a hatályban 
lévő, módosított egyetértési 
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megállapodásban foglalt elvek szerint az 
érintett tagállamoknak kell 
megbirkózniuk.
8. Az uniós pénzügyi intézmények 
Rendszerben való tagsága a meglévő 
nemzeti biztosítási garanciarendszerekben 
történő tagságuk helyébe lép. A Rendszert 
egy, a Hatóság által ötéves időtartamra 
kinevezett tanács igazgatja. A tanács 
tagjait a nemzeti hatóságok munkatársai 
közül választják. A Rendszer egy 
tanácsadó testületet is létrehoz, amelyet a 
Rendszerben részt vevő biztosító 
intézmények alkotnak.

Módosítás 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Hatóság átruházza a tagállami 
hatóságokra a 12a. cikkben említett, uniós 
dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények prudenciális felügyeletének 
felügyeletével járó feladatokat és 
felelősségi köröket.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Uniót valamennyi, az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett jogszabály 
hatálya alá tartozó intézmény 
szabályozásával és felügyeletével 
kapcsolatos nemzetközi fórumon a 
Hatóság képviseli.
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Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi intézmények hatásköreinek 
sérelme nélkül, a Hatóság kapcsolatokat
alakíthat ki harmadik országok felügyeleti 
hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat 
köthet nemzetközi szervezetekkel és 
harmadik országok közigazgatásával.

A Hatóság kapcsolatokat alakít ki 
harmadik országok felügyeleti 
hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat 
köthet nemzetközi szervezetekkel és 
harmadik országok közigazgatásával.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság szorosan együttműködik az 
ESRB-vel. Rendszeresen ellátja az ESRB-t 
a feladatai teljesítéséhez szükséges 
naprakész információkkal. Minden nem 
összefoglaló vagy összegzett formában 
lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez 
szükséges adatot indokolt kérésre 
haladéktalanul az ESRB rendelkezésére 
kell bocsátani, a(z) …./…/EK [ESRB] 
rendelet [15]. cikkében meghatározottak 
szerint.

2. A Hatóság szorosan együttműködik az 
ESRB-vel. Rendszeresen ellátja az ESRB-t 
a feladatai teljesítéséhez szükséges 
naprakész információkkal. Minden nem 
összefoglaló vagy összegzett formában 
lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez 
szükséges adatot indokolt kérésre 
haladéktalanul az ESRB rendelkezésére 
kell bocsátani, a(z) …./…/EK [ESRB] 
rendelet [15]. cikkében meghatározottak 
szerint. A Hatóság megfelelő protokollt 
dolgoz ki az egyes pénzügyi 
intézményekkel kapcsolatos bizalmas
információk közzétételére.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 
11. cikk alapján elfogadott határozatok
semmilyen módon nem érintik a 

1. A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 
11. cikk alapján elfogadott határozatok
közvetlenül nem érintik jelentősen a 
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tagállamok költségvetési felelősségét. tagállamok költségvetési felelősségét.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam az értesítésében indokolja és 
egyértelműen bemutatja, hogy a határozat
hogyan gyakorol hatást költségvetési 
felelősségére.

A tagállam az értesítésében indokolja, 
hogy a határozat miért, és – hatásvizsgálat 
segítségével bemutatja, hogy – mennyire
gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, 
alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel 
és piacokkal kapcsolatos ismeretei, 
valamint a pénzügyi felügyelet és 
szabályozás terén szerzett tapasztalata 
alapján – nyílt kiválasztási eljárást 
követően nevezi ki.

2. A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, 
alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel 
és piacokkal kapcsolatos ismeretei, 
valamint a pénzügyi felügyelet és 
szabályozás terén szerzett tapasztalata 
alapján a Bizottság által szervezett és 
irányított nyílt kiválasztási eljárást 
követően nevezi ki.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a három kiválasztott jelölt 
nevét az Európai Parlament elé terjeszti. 
A jelentkezők meghallgatása után az 
Európai Parlament egyiküket kiválasztja. 
Az így kiválasztott jelöltet a 
felügyelőtanács nevezi ki.



PE439.145v04-00 44/50 AD\814589HU.doc

HU

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az Európai Parlament úgy 
találja, hogy a kiválasztott jelöltek közül 
egyik sem felel meg az első albekezdésben 
szereplő előírásoknak, a nyílt kiválasztási 
eljárás újrakezdődik.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kinevezése előtt a felügyelőtanács által 
kiválasztott jelölt személyét az Európai 
Parlamentnek meg kell erősítenie.

törölve

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Parlament az elnököt vagy 
az alelnököt – függetlenségének teljes 
mértékű tiszteletben tartása mellett –
felkérheti arra, hogy rendszeresen tegyen 
nyilatkozatot illetékes bizottsága előtt és
válaszolja meg a bizottsági tagok által 
feltett kérdéseket.

1. Az elnök legalább negyedévente 
nyilatkozatot tesz az Európai Parlament 
előtt és válaszol a képviselők által feltett
bármilyen kérdésre.
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Európai Parlament felkérheti az 
elnököt arra is, hogy feladatai ellátásáról
nyújtson be jelentést.

2. Az elnök kérésre, és az (1) bekezdésben 
említett nyilatkozat megtétele előtt 
legalább 15 nappal, jelentést nyújt be
feladatai ellátásáról az Európai 
Parlamentnek.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felügyelőtanács az ügyvezető 
igazgatót – érdemei, alkalmassága, a 
pénzügyi intézményekkel és piacokkal 
kapcsolatos tudása, valamint a pénzügyi 
felügyelet és szabályozás terén szerzett 
tapasztalata és vezetői tapasztalata alapján
– nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi 
ki.

2. A felügyelőtanács az ügyvezető 
igazgatót – érdemei, alkalmassága, a 
pénzügyi intézményekkel és piacokkal 
kapcsolatos tudása, valamint a pénzügyi 
felügyelet és szabályozás terén szerzett 
tapasztalata és vezetői tapasztalata alapján, 
a Bizottság által szervezett és lebonyolított
nyílt kiválasztási eljárást és az Európai 
Parlament jóváhagyását követően nevezi 
ki.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk törölve
Összetétel

1. A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének 
(ESFS), amely a felügyeletek 
hálózataként működik.
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2. Az ESFS a következőket foglalja 
magában:
a) a tagállamok hatóságai e rendelet 1. 
cikkének (2) bekezdésében, a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 1. cikkének (2) 
bekezdésében és a(z) …/…/EK [ESMA] 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint; 
b) a Hatóság; 
c) a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 1. 
cikkében létrehozott Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság; 
d) a(z) …/…/EK [ESMA] rendelet 1. 
cikkében létrehozott Európai Értékpapír-
piaci Felügyeleti Hatóság;
e) a 40. cikkel létrehozott európai 
felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága; 
f) a 7., 9. és 10. cikkben említett feladatok 
végrehajtása céljából a Bizottság.
3. A Hatóság a 40. cikkel létrehozott 
európai felügyeleti hatóságok vegyes 
bizottsága keretében rendszeresen és 
szorosan együttműködik az Európai 
Bankfelügyeleti Hatósággal és az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal, 
biztosítja a munka ágazatközi 
következetességét és a pénzügyi 
konglomerátumok felügyelete, valamint 
más, ágazatközi kérdések terén közös 
álláspontot alakít ki.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
IV fejezet – 2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI FELÜGYELETI 
HATÓSÁGOK VEGYES BIZOTTSÁGA

VEGYES BIZOTTSÁG

Módosítás 89
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Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A vegyes bizottság olyan fórum, 
amelynek keretében a Hatóság 
rendszeresen és szorosan együttműködik az 
Európai Bankfelügyeleti Hatósággal és az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatósággal és biztosítja az ágazatközi 
következetességet. 

2. A vegyes bizottság olyan fórum, 
amelynek keretében a Hatóság 
rendszeresen és szorosan együttműködik az 
Európai Bankfelügyeleti Hatósággal és az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatósággal és biztosítja az ágazatközi 
következetességet és kölcsönös tanulást, 
különös tekintettel az alábbiakra: 
– pénzügyi konglomerátumok;
– könyvvitel és könyvvizsgálat;
– mikroprudenciális elemzések a pénzügyi 
stabilitás érdekében;
– kisbefektetői termékek;
– pénzmosás elleni intézkedések; és
– információcsere az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel és 
kapcsolatok kialakítása az Európai 
Rendszerkockázati Testület és az európai 
felügyeleti hatóságok között.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság megfelelő erőforrásokkal 
járul hozzá az európai felügyeleti
hatóságok vegyes bizottságának 
adminisztratív támogatásához. Ez 
magában foglalja a személyi, igazgatási, 
infrastrukturális és működési költségeket.

3. A vegyes bizottság állandó titkársággal 
rendelkezik, személyzetét pedig a három
európai felügyeleti hatóság kiküldött 
munkatársai képezik. A Hatóság 
méltányos arányban hozzájárul az
igazgatási, infrastrukturális és működési
költségek fedezéséhez.
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Módosítás 91

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Kizárólag a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerébe tartozó felügyeleti 
hatóságoknak van joguk az Unióban 
működő pénzintézetek tevékenységének 
felügyeletére.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40a. cikk
Felügyelet

Amennyiben egy határokon átnyúló 
tevékenységet folytató jelentős pénzügyi 
intézmény több ágazati területen érintett, 
a vegyes bizottság eldönti, hogy melyik 
felügyeleti hatóság járjon el fő illetékes 
hatóságként és/vagy hozzon kötelező 
érvényű határozatokat az európai 
felügyeleti hatóságok közötti problémák 
megoldására.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Szerződésen kívüli felelősség alapján a 
Hatóság – a tagállamok jogában meglévő 
közös általános jogelveknek megfelelően –
megtéríti az általa okozott, illetőleg az 
alkalmazottai által feladataik ellátása során 
okozott összes kárt. Az ilyen károk 

1. Szerződésen kívüli felelősség alapján a 
Hatóság – a tagállamok jogában meglévő 
közös általános jogelveknek megfelelően –
megtéríti az általa okozott, illetőleg az 
alkalmazottai által feladataik ellátása során
indokolatlanul okozott összes kárt. Az 
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megtérítésével kapcsolatos jogviták az
Európai Közösségek Bíróságának 
joghatósága alá tartoznak.

ilyen károk megtérítésével kapcsolatos 
jogviták az Európai Közösségek 
Bíróságának joghatósága alá tartoznak.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság jelentése többek között az 
alábbiak értékelését tartalmazza: a 
nemzeti hatóságok szokásos felügyeleti 
gyakorlatai közötti összhang mértéke; a 
felügyeleti kollégiumok működése; a 
határokon átnyúló tevékenységet végző 
(különösen az uniós dimenzióval 
rendelkező) intézmények felügyeleti 
mechanizmusa; a 23. cikk működése a 
biztosítékok és a szabályozók 
vonatkozásában;  a felügyeletek 
összehangolása az uniós válságkezelés és -
megoldás területén, valamint annak 
kérdésében, hogy a prudenciális 
tevékenységeket és az üzletmenetet együtt 
kell-e végezni vagy el kell választani. 
Javaslatokat tartalmaz arra vonatkozóan, 
hogy hogyan lehetne továbbfejleszteni a 
Hatóság és az ESFS szerepét annak 
érdekében, hogy integrált európai 
felügyeleti architektúra jöjjön létre.
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