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Módosítás 10
Enrique Guerrero Salom

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egységes felügyeleti mechanizmus 
létrehozása az első lépés egy európai 
bankunió megvalósítása felé, amely 
bankunió a pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó valóban egységes 
szabályrendszeren alapul, és amelynek 
további része egy közös betétbiztosítási és 
bankszanálási rendszer.

(2) Az Európai Stabilitási Mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés elfogadását 
követően az egységes felügyeleti 
mechanizmus létrehozása nélkülözhetetlen 
a bankok és az államháztartások közötti 
ördögi kör megszakításához; a bankok 
közvetlen feltőkésítése lehetőségének 
megteremtéséhez; valamint az egységes 
felügyeleti mechanizmus létrehozása az
első lépés a bankok szanálására és az 
ügyfélbetétek biztosítására irányuló közös 
mechanizmusokkal kiegészítendő európai 
bankunió megvalósítása felé, amely 
bankunió uniós szinten a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó valóban 
egységes szabályrendszeren alapul, és 
amelynek további része egy közös 
betétbiztosítási és bankszanálási rendszer.

Or. en

Módosítás 11
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egységes felügyeleti mechanizmus 
kialakítása érdekében a …/…/EU tanácsi 
rendelet3 [a 127. cikk (6) bekezdése 
szerinti rendelet] külön feladatokat ruház 
az EKB-ra az euróövezeti tagállamokban 
működő hitelintézetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politikákkal 
kapcsolatban. Lehetővé teszi továbbá, 
hogy más tagállamok is szoros 

(3) Az egységes felügyeleti mechanizmus 
kialakítása érdekében a …/…/EU tanácsi 
rendelet3 [a 127. cikk (6) bekezdése 
szerinti rendelet] egy átmeneti időszakra, 
amíg alaposan meg nem vizsgálják az 
összes jogi szempontot, külön feladatokat 
ruház az EKB-ra az euróövezeti 
tagállamokban működő egyes
hitelintézetek prudenciális felügyeletére 
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együttműködést alakítsanak ki az EKB-
val. A rendelet szerint az EKB feladata, 
hogy koordinálja e tagállamoknak az
Európai Bankhatóság felügyeleti tanácsa 
által hozandó, az EKB feladatainak 
körébe tartozó határozatokkal kapcsolatos 
álláspontját.

vonatkozó politikákkal kapcsolatban.
Figyelembe véve az európai integrációs 
folyamatot fenyegető esetleges pénzügyi 
piaci veszélyek csökkentésének 
szükségességét, a közeljövőben –
amennyire azt a lehetséges összes 
intézményi előfeltétel lehetővé teszi – az 
egész Európai Unióra nézve egységes 
felügyeleti mechanizmust kell létrehozni.  
E rendelet értelmében az EKB a nemzeti 
felügyeleti hatóságokkal szoros 
együttműködésben biztosítja, hogy az 
európai gazdaság szempontjából különös 
kockázatokat jelentő, 
rendszerszempontból jelentős pénzügyi 
intézmények olyan üzleti modellt 
alkalmazzanak, amelyek inkább Európa 
népeinek érdekeit szolgálják, mintsem 
saját részvényeseikét.

Or. en

Módosítás 12
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egységes felügyeleti mechanizmus 
kialakítása érdekében a …/…/EU tanácsi 
rendelet [a 127. cikk (6) bekezdése szerinti 
rendelet] külön feladatokat ruház az EKB-
ra az euróövezeti tagállamokban működő 
hitelintézetek prudenciális felügyeletére 
vonatkozó politikákkal kapcsolatban.
Lehetővé teszi továbbá, hogy más 
tagállamok is szoros együttműködést 
alakítsanak ki az EKB-val. A rendelet 
szerint az EKB feladata, hogy koordinálja 
e tagállamoknak az Európai Bankhatóság 
felügyeleti tanácsa által hozandó, az EKB 
feladatainak körébe tartozó 

(3) Az egységes felügyeleti mechanizmus 
kialakítása érdekében a …/…/EU tanácsi 
rendelet [a 127. cikk (6) bekezdése szerinti 
rendelet] külön feladatokat ruház az EKB-
ra az euróövezeti tagállamokban működő 
hitelintézetek prudenciális felügyeletére 
vonatkozó politikákkal kapcsolatban.
Lehetővé teszi továbbá, hogy más 
tagállamok is szoros együttműködést 
alakítsanak ki az EKB-val.
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határozatokkal kapcsolatos álláspontját.

Or. en

Módosítás 13
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Később – az átmeneti időszakra 
létrehozott felügyeleti mechanizmus 
alapos értékelését vizsgálatát követően –
az összes hitelintézet egész EU-ra 
kiterjedő prudenciális felügyeletét teljesen 
az EBH-ra vagy egy új, erre a célra 
létrehozandó, független európai szervre 
kell bízni, amelybe bevonják a nemzeti 
felügyeleti hatóságokat az európai 
felügyeleti szerv által hozott határozatok 
harmonizált végrehajtása tekintetében. 
Szükség esetén az EBH jogállását 
megváltoztatják.

Or. en

Módosítás 14
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Szem előtt tartva, hogy az EBH –
amelynek tevékenységében minden 
tagállam egyenlő jogokkal vesz részt –
azzal a céllal jött létre, hogy kidolgozza az 
egységes szabályrendszert, és 
gondoskodjon a felügyeleti gyakorlat 
harmonizációjáról az EU-n belül, 
valamint tekintettel az egységes felügyeleti 
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mechanizmus létrehozására, amelyben az 
EKB vezető szerepet játszik, az EBH-t 
megfelelő eszközökkel kell ellátni, 
amelyek révén eredményesen végre tudja 
hajtani a pénzügyi szolgáltatások terén az 
egységes piac integritására vonatkozó, 
rábízott feladatokat.

Or. en

Módosítás 15
Enrique Guerrero Salom

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 3. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
A hatóságok elszámoltathatósága
A 2. cikk (2) bekezdésének a)–d) 
pontjában említett hatóságok, illetve az 
Európai Központi Bankfelügyelet és a 
támogatást nyújtó nemzeti hatóságok a 
…/…/EU tanácsi rendelet* [az EUMSZ 
127. cikkének (6) bekezdése szerinti 
rendelet] értelmében elszámolási 
kötelezettséggel tartoznak az Európai 
Parlament és a Tanács felé.

Or. en

Módosítás 16
Enrique Guerrero Salom

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 8. cikk (2) bekezdése a j) albekezdés 
után a következő albekezdéssel egészül ki:
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ja) a változó üzleti gyakorlatot és 
piacszerkezetet figyelembe véve az egész 
Unióra érvényes egységes felügyeleti 
kézikönyvet dolgoz ki és tart naprakészen, 
amelynek módszertana középpontjában a 
banki kockázatok azonosítása és 
felmérése, a banki politikákban rejlő 
kockázatok vizsgálata és az esetleges 
korrekciós intézkedések 
meghatározásának kritériumai állnak.

Or. en

Módosítás 17
Enrique Guerrero Salom

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 27. cikk (2) bekezdése első 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
(2) A hatóság részt vesz a bankok 
szanálására vonatkozó közös 
mechanizmusok kidolgozásában, beleértve 
egy olyan európai hatóság létrehozását, 
mely egy európai óvintézkedési 
mechanizmus révén forrásokat 
mozgósíthat.

Or. en

Módosítás 18
Enrique Guerrero Salom

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A 40. cikk (1) bekezdése az f) 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
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egészül ki:

fa) az Európai Parlament Gazdasági és 
Monetáris Bizottságának egy képviselője.

Or. en

Módosítás 19
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A 81. cikk (3) bekezdésének helyébe az 
alábbi szöveg lép:
„(3) Az EU egészére kiterjedő működésű 
intézmények vagy infrastruktúrák 
közvetlen felügyeletének kérdését illetően, 
figyelembe véve a piaci fejleményeket, a 
belső piac stabilitását és az Unió 
egészének kohézióját, a Bizottság éves 
értékelő jelentést készít arról, hogy mikor 
célszerű olyan javaslatokat benyújtani, 
amelyek a Hatóságra vagy egy 
létrehozandó új felügyeleti szervre teljes 
körű, páneurópai felügyeleti feladatokat 
bíznak, biztosítva ugyanakkor e felügyeleti 
szerv független státuszát az Európai 
Parlament és a Tanács ellenőrzése alatt. 
Amennyiben az EBH az egész EU-ra 
kiterjedő felügyeleti feladatokat vállal, a 
jelentés megállapítja, hogy a Hatóságot 
létrehozó rendelet jogalapjaként továbbra 
is megfelelő-e az EUMSZ 114. cikke, a 
Hatóság szélesebb hatáskörének és új 
jogállásának biztosítása mellett, illetve 
szükség esetén új jogalapra tesz 
javaslatot.”

Or. en


