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RÖVID INDOKOLÁS

Egy egységes felügyeleti mechanizmussal rendelkező bankunió létrehozása – melynek 
központja az Európai Központi Bank (EKB) lenne – rendkívül fontos alkotmányos kérdéseket 
vet fel, melyekre fel kell hívni a Parlament figyelmét. 

Az Európai Tanács és az Európai Bizottság által választott jogalap az EUMSZ 127. cikkének 
(6) bekezdése:

(6) Az Európai Parlamenttel és az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt 
követően a Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag eljárva 
elfogadott rendeletekben az Európai Központi Bankot a hitelintézetek és – a 
biztosítóintézetek kivételével – az egyéb pénzügyi szervezetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatban külön feladatokkal bízhatja meg.

Az előadó célja az Európai Unió általános kohéziójának és az uniós jogszabályok teljes körű 
tiszteletben tartásának biztosítása, valamint egy eredményes, hatékony és egységes felügyeleti 
rendszer létrehozása. Ennek érdekében 41 módosítást nyújt be a Bizottság tanácsi rendeletre 
irányuló tervezetéhez, az alábbiak szerint. 

Módosítások Tartalom
1, 2 A politikai kontextus meghatározása
4 Frissítés
5, 20, 27 A részvétel kötelezővé tétele az eurózónában; az eurózónához nem tartozó 

államok részvételt kell a normának tekinteni. Csak az Egyesült Királyság 
maradhat ki az euróból (15. jegyzőkönyv). 

6 Az EKB használandó, mivel már van végrehajtási jogköre
7 A hatáskör kiterjesztése, hogy kivétel nélkül minden bankra vonatkozzon
8, 11 Szerződéses megállapodások a nem az eurózónához tartozó részt vevő 

államokkal
9, 10, 22, 23 Az Európai Bankhatóság és az egységes piac integritásának tiszteletben 

tartása
12, 30 Egyforma státusz minden állam számára az egységes felügyeleti 

mechanizmusban
12, 18, 35 Kapcsolat az új felügyeleti tanács és az EKB kormányzótanácsa között
13, 24, 33, 34 Átláthatóság
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Az elnök Európai Parlament általi megválasztása és a felügyeleti tanács 
elszámoltathatósága

16, 19, 40 Jogi felülvizsgálat és fellebbezési eljárás
41 Felülvizsgálati záradék
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Javítások beillesztése

Az előadó felhívja a figyelmet, hogy a Parlamentnek szoros összhangba kell hoznia az e 
jogszabállyal kapcsolatos álláspontját (Thyssen-jelentés) és az Európai Bankhatóságról szóló 
rendelettervezetről szóló álláspontjával (Giegold-jelentés). 
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A jelenlegi pénzügyi és gazdasági 
válság miatt az európai bankrendszer az 
összeomlás szélére jutott. Az egységes 
valuta és az egységes piac integritását a 
pénzügyi ágazat szétaprózódása fenyegeti. 
Az európai egység támogatása, a pénzügyi 
stabilitás helyreállítása és a gazdasági 
fellendülés alapjainak megteremtése 
érdekében most alapvetően fontos  a 
banki ágazat integrációjának fokozása.

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az első döntő lépés a költslégvetési 
unió és végső soron a politikai unió felé 
vezető úton egy bankunió gyors 
létrehozása. Nem lehet alábecsülni e 
rendelet alkotmányos jelentőségét az 
Európai Unió hosszú távú fejlődése 
szempontjából. Miközben egy jól 
kialakított és jól irányított bankunió 
sikeresen eléri céljait, azaz a piacok 
fellendítését és az európai integrációba 
vetett politikai bizalom növelését, egy 
rosszul megtervezett és rosszul irányított 
bankunió miatt súlyos megosztottság 
alakulhat ki a tagállamok között, 
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összeomolhat az euró, sőt az Unió is 
felbomolhat.

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az európai felügyeleti hatóság (Európai 
Bankhatóság) létrehozásáról szóló, 2010. 
november 24-i 1093/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 2011-ben 
létrehozott Európai Bankhatóság (EBH), 
valamint az ugyanezen rendelet 2. 
cikkével, az európai felügyeleti hatóság (az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 
létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 
1094/2010/EU rendelet 2. cikkével és az 
európai felügyeleti hatóság (Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról 
szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU 
rendelet 2. cikkével létrehozott Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszere 
számottevő mértékben javította a 
bankfelügyeletek közötti együttműködést 
az Unión belül. Az EBH jelentős 
mértékben hozzájárul az uniós pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó egységes 
szabályrendszer létrehozásához, valamint 
létfontosságú szerepet játszik a 
legfontosabb uniós hitelintézetek 
újratőkésítésének következetes módon 
történő megvalósításában, amelyet az 
Európai Tanács 2011 októberében fogadott 
el.

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) 2012. október 18-án az Európai 
Tanács arra a következtetésre jutott, hogy 
a gazdasági és monetáris unió 
elmélyítésének folyamatát az Unió 
intézményi és jogi keretére kell építeni, és 
azt – a nem az eurózónához tartozó 
tagállamok számára is – nyíltság és 
átláthatóság, valamint az egységes piac 
integritása tiszteletben tartása kell, hogy 
jellemezze. Az integrált pénzügyi keretnek 
egységes felügyeleti mechanizmusa lesz, 
amely a lehető legnagyobb mértékben 
nyitva fog állni valamennyi abban részt 
venni kívánó tagállam előtt. 

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ezért létre kell hozni a pénzügyi 
szolgáltatások egységes piacának egészére 
vonatkozó, valóban egységes 
szabályrendszerre épülő és egy egységes 
felügyeleti mechanizmusból, közös 
betétbiztosítási és bankszanálási 
rendszerből álló európai bankuniót. .
Tekintve a közös valutát használó 
tagállamok közötti szoros kapcsolatokat és 
interakciókat, a bankunióhoz legalább az 
összes euróövezeti tagállamnak 
csatlakoznia kell. A belső piac fenntartása 
és elmélyítése céljából, valamint az 
intézményi keretek figyelembevételével, a 
bankuniónak nyitottnak kell lennie a többi 
tagállam részvétele előtt is.

(9) Ezért létre kell hozni a pénzügyi
szolgáltatások egységes piacának egészére 
vonatkozó átfogó, részletes és egységes 
szabályrendszerre épülő és egy egységes 
felügyeleti mechanizmusból, közös 
betétbiztosítási és bankszanálási 
rendszerből álló európai bankuniót. . 
Tekintve a közös valutát használó 
tagállamok kölcsönös függőségét, a 
bankunióban legalább az összes 
euróövezeti tagállamnak részt kell vennie, 
és az összes többi olyan államnak is, 
amely be kívánja vezetni az eurót és készül 
rá. A belső piac fenntartása és elmélyítése 
céljából, valamint az intézményi keretek 
figyelembevételével, a bankuniónak 
nyitottnak kell lennie esetlegesen az 
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Egyesült Királyság és a többi részt nem 
vevő tagállam részvétele előtt is.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mivel az euróövezet központi 
bankjaként rendkívül nagy tapasztalattal 
rendelkezik a makrogazdaságot és a 
pénzügyi stabilitást érintő kérdésekben, az 
Európai Központi Bank (EKB) alkalmas az 
európai pénzügyi rendszer stabilitásának 
védelmére összpontosító felügyeleti 
feladatok ellátására. Számos tagállamban a 
bankfelügyelet jelenleg is a központi 
bankok felelősségi körébe tartozik. Az 
EKB-t ezért külön feladatokkal kell 
felruházni az euróövezet-beli hitelintézetek 
felügyeletével kapcsolatban.

(11) Mivel az euróövezet központi 
bankjaként rendkívül nagy tapasztalattal 
rendelkezik a makrogazdaságot és a 
pénzügyi stabilitást érintő kérdésekben és
saját végrehajtási hatáskörrel rendelkezik,
az Európai Központi Bank (EKB) alkalmas 
az európai pénzügyi rendszer stabilitásának 
védelmére összpontosító felügyeleti 
feladatok ellátására. Számos tagállamban a 
bankfelügyelet jelenleg is a központi 
bankok felelősségi körébe tartozik. Az 
EKB-t ezért külön feladatokkal kell 
felruházni az euróövezet-beli hitelintézetek
prudenciális felügyeletével kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A nagy bankok biztonsága és 
megbízhatósága lényeges ahhoz, hogy 
biztosítható legyen a pénzügyi rendszer 
stabilitása. A közelmúlt tapasztalatai
azonban azt mutatják, hogy a kisebb 
bankok is veszélyt jelenthetnek a pénzügyi 
stabilitásra. Az EKB-nak ezért a részt vevő 
tagállamok valamennyi bankjára 
kiterjedően el kell tudnia végezni 
felügyeleti feladatait.

(13) A nagy bankok biztonsága és 
megbízhatósága lényeges ahhoz, hogy 
biztosítható legyen a pénzügyi rendszer 
stabilitása. A közelmúlt tapasztalatai 
azonban azt mutatják, hogy a kisebb 
bankok is veszélyt jelenthetnek a pénzügyi 
stabilitásra. Az EKB-nak ezért a részt vevő 
tagállamok valamennyi bankjára 
kiterjedően – kivétel nélkül – el kell tudnia 
végezni felügyeleti feladatait.
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Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az EKB-t fel kell hatalmazni 
szerződéses megállapodások megkötésére 
a bankunióban részt vevő nem euróövezeti 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságaival, 
hogy az EKB elvégezhesse ugyanazokat a 
felügyeleti feladatokat a nem az 
euróövezethez tartozó bankok esetében is.

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az EKB felügyeleti feladatokkal 
történő megbízásának egyes tagállamok 
részéről összhangban kell lennie a 
Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének (ESFS) 2010-ben létrehozott 
keretrendszerével, valamint azzal a 
célkitűzéssel, hogy egységes 
szabályrendszert kell kidolgozni és az Unió 
egészében fokozni kell a felügyeleti 
gyakorlatok konvergenciáját. A 
bankfelügyeletek, valamint a biztosítási és 
értékpapír-piaci felügyeletek közötti 
együttműködés lényeges ahhoz, hogy 
foglalkozni tudjanak a közös érdekű 
kérdésekkel, és biztosíthassák a biztosítási 
és értékpapír-piaci szektorban is 
tevékenykedő hitelintézetek megfelelő 
felügyeletét. Az EKB-nak ezért a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének 
keretén belül szorosan együtt kell 

(24) Az EKB felügyeleti feladatokkal 
történő megbízásának összhangban kell 
lennie a Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének (ESFS) 2010-ben létrehozott 
keretrendszerével, valamint azzal a 
célkitűzéssel, hogy egységes 
szabályrendszert kell kidolgozni és az Unió 
egészében fokozni kell a felügyeleti 
gyakorlatok konvergenciáját. A 
bankfelügyeletek, valamint a biztosítási és 
értékpapír-piaci felügyeletek közötti 
együttműködés lényeges ahhoz, hogy 
foglalkozni tudjanak a közös érdekű 
kérdésekkel, és biztosíthassák a biztosítási 
és értékpapír-piaci szektorban is 
tevékenykedő hitelintézetek megfelelő 
felügyeletét. Az EKB-nak ezért 
hatáskörük sérelme nélkül szorosan együtt 
kell működnie az Európai Bankhatósággal, 
az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal és 
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működnie az Európai Bankhatósággal, az 
Európai Értékpapírpiaci Hatósággal és az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal.

az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal.

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az EKB-ra ruházott felügyeleti 
felelősségi körök és az EBH-n belüli 
döntéshozatali folyamat közötti 
következetesség biztosítása érdekében az 
EKB-nak a hatáskörébe tartozó ügyekben 
koordinálnia kell a részt vevő tagállamok 
nemzeti hatóságainak képviselői közötti 
közös álláspont kialakítását.

(25) Az egységes piac integritásának 
fenntartása érdekében az EKB-nak csak a 
hatáskörébe tartozó ügyekben kell 
koordinálnia a részt vevő tagállamok 
képviselői közötti álláspont kialakítását, és 
amennyiben a részt vevő tagállamok 
közvetlenül érintettek az adott kérdésben. 
Az EKB-nak teljes mértékben tiszteletben 
kell tartania az Európai Bankfelügyelet 
szerepét az európai bankágazat egységes 
szabálykönyvének kidolgozása és a 
szabályok egész Unióban történő 
alkalmazásának ellenőrzése 
vonatkozásában. 

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az euróövezeten belül és kívül 
egyaránt tevékenykedő bankok felügyeletét 
illetően az EKB-nak szorosan együtt kell 
működnie a részt nem vevő tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságaival. Az 
EKB-nak hatáskörrel rendelkező 
hatóságként eleget kell tennie az uniós 
jogszabályok szerinti együttműködésre és 

(29) Az euróövezeten belül és kívül 
egyaránt tevékenykedő bankok felügyeletét 
illetően az EKB-nak szorosan együtt kell 
működnie a részt nem vevő tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságaival. Az 
EKB-nak hatáskörrel rendelkező 
hatóságként eleget kell tennie az uniós 
jogszabályok szerinti együttműködésre és 
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információcserére vonatkozó 
kötelezettségeknek és teljes mértékben 
részt kell vennie a felügyeleti kollégiumok 
munkájában. Ezen túlmenően mivel a 
felügyeleti feladatok európai intézmény 
általi végrehajtása egyértelmű előnyökkel 
jár a pénzügyi stabilitás és a fenntartható 
piaci integráció szempontjából, ezért az 
euróövezetben részt nem vevő tagállamok 
számára is lehetővé kell tenni az új 
mechanizmusban való részvételt. A 
felügyeleti feladatok hatékony 
végrehajtásának azonban szükséges 
előfeltétele, hogy a felügyeleti 
határozatokat teljes mértékben és 
késedelem nélkül végrehajtsák. Azon 
tagállamoknak, amelyek részt kívánnak 
venni az új mechanizmusban, ezért 
vállalniuk kell annak biztosítását, hogy 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságaik 
betartják és meghozzák az EKB által a 
hitelintézetekre vonatkozóan kért 
intézkedéseket. Az EKB számára 
lehetőséget kell adni arra, hogy szoros 
együttműködést létesítsen valamely, az 
euróövezetben részt nem vevő tagállam
hatáskörrel rendelkező hatóságaival. Az
EKB e rendeletben meghatározott 
feltételek teljesítése esetén köteles 
együttműködést létesíteni e hatóságokkal.
Azon feltételeknek, amelyek mellett a 
szoros együttműködésben részt vevő 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságainak képviselői részt vesznek a 
felügyeleti tanács tevékenységében, e 
képviselők lehető legnagyobb mértékű 
bevonását kell lehetővé tenniük, 
figyelembe véve az EKB és a Központi 
Bankok Európai Rendszerének 
alapokmányából eredő korlátokat, 
különösen a döntéshozatali folyamat 
integritása tekintetében.

információcserére vonatkozó 
kötelezettségeknek és teljes mértékben 
részt kell vennie a felügyeleti kollégiumok 
munkájában. Ezen túlmenően mivel a 
felügyeleti feladatok európai intézmény 
általi végrehajtása egyértelmű előnyökkel 
jár a pénzügyi stabilitás és a fenntartható 
piaci integráció szempontjából, ezért az 
euróövezetben részt nem vevő tagállamok 
számára is lehetővé kell tenni az új 
mechanizmusban való részvételt. A 
felügyeleti feladatok hatékony 
végrehajtásának azonban szükséges 
előfeltétele, hogy a felügyeleti 
határozatokat teljes mértékben és 
késedelem nélkül végrehajtsák. Az új 
mechanizmusban részt vevő nem 
euróövezeti tagállamoknak ezért 
vállalniuk kell annak biztosítását, hogy 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságaik 
betartják és meghozzák az EKB által a 
hitelintézetekre vonatkozóan kért 
intézkedéseket. Az EKB kötelező erejű 
szerződéses megállapodásokat kell kötnie 
a részt vevő nem euróövezeti tagállamok
hatáskörrel rendelkező hatóságaival. A 
részt vevő nem euróövezeti tagállamok 
kötelesek megfelelő nemzeti 
jogszabályokat hozni az EKB felügyeleti
szerepének érvényesítése érdekében. 

Or. en
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Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Oly módon kell kialakítani a nem 
euróövezeti tagállamok illetékes hatóságai 
képviselőinek a felügyeleti tanács 
tevékenységében való részvételére 
vonatkozó feltételeket, hogy azok is teljes 
jogú képviselettel rendelkezzenek a 
felügyeleti tanácsban és az euróövezeti 
tagállamok illetékes hatóságaival 
megegyező jogállással rendelkezzenek. A 
felügyeleti tanácsot fel kell hatalmazni az 
EKB felügyeleti feladatainak 
megtervezésére és végrehajtására. A 
felügyeleti tanács hatáskörét annak teljes 
mértékű elismerése mellett gyakorolja, 
hogy az EKB igazgatótanácsa az EKB 
legfőbb végrehajtó testülete.

Or. en

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A döntéshozatali folyamat során az 
EKB-nak be kell tartania az uniós 
szabályokat, valamint a tisztességes eljárás 
és az átláthatóság általános elveit. Az 
EKB-határozatok címzettjeinek 
meghallgatáshoz való jogát teljes körűen 
tiszteletben kell tartani.

(33) A döntéshozatali folyamat során az 
EKB-nak be kell tartania az uniós 
szabályokat, valamint a tisztességes eljárás 
és az átláthatóság általános elveit. Az 
EKB-határozatok címzettjeinek 
meghallgatáshoz való jogát teljes körűen 
tiszteletben kell tartani. A felügyeleti 
tanács közzéteszi jegyzőkönyveit. 

Or. en
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Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A felügyeleti feladatokkal való 
felruházás azt jelenti, hogy az EKB 
jelentős felelősséget vállal az Unión belüli 
pénzügyi stabilitás garantálásáért és 
felügyeleti hatásköreinek a leghatékonyabb 
és legarányosabb módon történő 
alkalmazásáért. Az EKB ezért e feladatok 
elvégzését illetően elszámolással tartozik 
az Európai Parlament és a Miniszterek 
Tanácsa, valamint az eurócsoport mint az 
európai népet és a tagállamokat képviselő, 
demokratikusan legitimált intézmények 
felé. Ebbe beletartozik a rendszeres 
jelentéstétel és a kérdésekre való 
válaszadás is. Amennyiben a nemzeti 
bankfelügyeletek e rendelet szerint járnak 
el, a nemzeti jog értelmében hozott 
elszámoltathatósági intézkedések továbbra 
is alkalmazandók.

(34) A felügyeleti feladatokkal való 
felruházás azt jelenti, hogy az EKB 
jelentős felelősséget vállal az Unión belüli 
pénzügyi stabilitás garantálásáért és 
felügyeleti hatásköreinek a leghatékonyabb 
és legarányosabb módon történő 
alkalmazásáért. Az EKB a monetáris 
politika vonatkozásában független marad, 
és felügyeleti hatáskörére új demokratikus 
elszámoltathatósági formák vonatkoznak 
majd. Ebbe beletartozik a rendszeres 
jelentéstétel és a kérdésekre való 
válaszadás is. Amennyiben a nemzeti 
bankfelügyeletek e rendelet szerint járnak 
el, a nemzeti jog értelmében hozott 
elszámoltathatósági intézkedések továbbra 
is alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A felügyeleti tanács éves jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A felügyeleti tanács 
képviselőit fel lehet kérni arra, hogy 
jelenjenek meg az Európai Parlament 
vagy a részt vevő tagállamok nemzeti 
parlamentjei illetékes bizottságai előtt. Az 
Európai Parlament  ideiglenes 
vizsgálóbizottság felállítására vonatkozó 
joga a felügyeleti tanács tevékenységére is 
kiterjed.
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Or. en

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
34 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34b) Az EUMSZ 263. cikkének sérelme 
nélkül az Európai Bíróságot fel kell 
hatalmazni az EKB felügyeleti 
minőségében végzett azon tevékenységei 
jogszerűségének vizsgálatára, amelyek 
harmadik felekkel szemben joghatással 
járnak.

Or. en

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az EKB-n belül mindenekelőtt létre 
kell hozni egy, a nemzeti bankfelügyeletek 
specifikus szakértelmét átfogó felügyeleti 
tanácsot, amely felel a felügyeleti ügyekkel 
kapcsolatos határozatok előkészítéséért. Az 
EKB és a nemzeti hatóságok képviselőiből 
álló felügyeleti tanács elnöki feladatait 
ezért az EKB Kormányzótanácsa által 
megválasztott elnök és alelnök látja el. A 
megfelelő rotáció lehetővé tétele, valamint 
az elnök és az alelnök teljes 
függetlenségének biztosítása érdekében 
kinevezésük időtartama nem haladhatja 
meg az öt évet, és mandátumuk nem 
hosszabbítható meg. Az Európai 
Bankhatóság tevékenységeivel és az Unió 
prudenciális politikáival való teljes körű 
koordináció biztosítása érdekében az 
Európai Bankhatóság és az Európai 
Bizottság megfigyelő szerepet tölt be a 

(36) Az EKB-n belül mindenekelőtt létre 
kell hozni egy, a nemzeti bankfelügyeletek 
specifikus szakértelmét átfogó felügyeleti 
tanácsot, amely felel a felügyeleti ügyekkel 
kapcsolatos határozatok előkészítéséért. A
felügyeleti tanács elnökét az EKB 
Kormányzótanácsa jelöli és az Európai 
Parlament választja meg. A felügyeleti 
tanács az EKB és a nemzeti hatóságok 
képviselőiből áll.  A megfelelő rotáció 
lehetővé tétele, valamint az elnök teljes 
függetlenségének biztosítása érdekében 
kinevezése időtartama nem haladhatja meg 
az öt évet, és mandátuma nem 
hosszabbítható meg. Az Európai 
Bankhatóság tevékenységeivel és az Unió 
prudenciális politikáival való teljes körű 
koordináció biztosítása érdekében az 
Európai Bankhatóság és az Európai 
Bizottság megfigyelő szerepet tölt be a 
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felügyeleti tanácsban. Az EKB-ra ruházott 
felügyeleti feladatok teljesítéséhez számos 
technikailag bonyolult jogszabály és 
határozat, többek között az egyes 
hitelintézetekre vonatkozó határozatok 
elfogadása szükséges. E feladatok 
eredményes és a monetáris politikához 
kapcsolódó feladatoktól való elkülönítés 
elvének megfelelő végrehajtása érdekében 
az EKB Kormányzótanácsa számára 
lehetővé kell tenni, hogy a 
Kormányzótanács felügyelete és 
felelőssége mellett bizonyos egyértelműen 
meghatározott feladatokat és a kapcsolódó 
határozatokat átruházzon a felügyeleti 
tanácsra, amely szervnek a 
Kormányzótanács utasításokat és 
iránymutatást adhat. A felügyeleti tanács 
munkáját segítheti egy korlátozottabb 
összetételű irányítóbizottság.

felügyeleti tanácsban. Az EKB-ra ruházott 
felügyeleti feladatok teljesítéséhez számos 
technikailag bonyolult jogszabály és 
határozat, többek között az egyes 
hitelintézetekre vonatkozó határozatok 
elfogadása szükséges. E feladatok 
eredményes és a monetáris politikához 
kapcsolódó feladatoktól való elkülönítés 
elvének megfelelő végrehajtása érdekében 
az EKB Kormányzótanácsa számára 
lehetővé kell tenni, hogy a 
Kormányzótanács felügyelete és 
felelőssége mellett bizonyos egyértelműen 
meghatározott feladatokat és a kapcsolódó 
határozatokat átruházzon a felügyeleti 
tanácsra. A felügyeleti tanács munkáját 
segítheti egy korlátozottabb összetételű 
irányítóbizottság.

Or. en

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) A felügyeleti tanács felel az EKB 
Kormányzótanácsa határozatainak 
előkésztéséért és végrehajtásáért. A 
felügyeleti tanács javaslatait a 
Kormányzótanácsnak el kell fogadnia, 
hacsak tagjainak minősített többsége el 
nem utasítja azokat.

Or. en

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
36 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36b) Amennyiben egy illetékes nemzeti 
hatóság nem ért egyet az EKB felügyeleti 
döntésével, fellebbezhet az Európai 
Bankfelügyeletnél, amely létrehoz egy 
megfelelő fellebbviteli testületet, amely 
határozatait a felügyeleti tanácshoz címzi. 
Amennyiben egy EKB felügyeleti 
minőségében végzett tevékenységével 
kapcsolatos fellépést egy székhely szerinti 
vagy fogadó tagállam bírósága elé 
visznek, az EKB az eljárásban részt vevő 
fél kell, hogy legyen.

Or. en

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „részt vevő tagállam”: olyan tagállam, 
amelynek hivatalos pénzneme az euró;

(1) „részt vevő tagállam”: olyan tagállam, 
amelynek hivatalos pénzneme az euró és 
minden olyan tagállam, amely úgy dönt, 
hogy részt vesz az egységes felügyeleti 
mechanizmusban;

Or. en

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „részt nem vevő tagállam”: olyan 
tagállam, amelynek hivatalos pénzneme 
nem az euró és úgy dönt, hogy nem vesz 
részt az egységes felügyeleti 
mechanizmusban;
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Or. en

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKB szorosan együttműködik az 
Európai Bankhatósággal, az Európai 
Értékpapírpiaci Hatósággal, az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatósággal és az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel, amelyek az 
1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 
1095/2010/EU rendelet 2. cikkével 
létrehozott Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének részét képezik.

Az EKB felügyeleti minőségében szorosan 
együttműködik az Európai 
Bankhatósággal, az Európai 
Értékpapírpiaci Hatósággal, az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatósággal és az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel, amelyek az 
1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 
1095/2010/EU rendelet 2. cikkével 
létrehozott Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének részét képezik.

Or. en

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós jogszabályok kapcsolódó 
rendelkezéseivel összhangban az EKB 
kizárólagos hatáskörébe tartozik a részt 
vevő tagállamokban létesített valamennyi 
hitelintézetre vonatkozó alábbi feladatok 
prudenciális felügyelet céljából történő 
végrehajtása:

(1) Az Európai Bankhatóság 
hatáskörének sérelme nélkül és az uniós 
jogszabályok kapcsolódó rendelkezéseivel 
összhangban az EKB kizárólagos 
hatáskörébe tartozik a részt vevő 
tagállamokban létesített valamennyi 
hitelintézetre vonatkozó alábbi feladatok 
prudenciális felügyelet céljából történő 
végrehajtása:

Or. en
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Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a felügyeleti felülvizsgálat támogatása 
érdekében felügyeleti stressztesztek 
végrehajtása a hitelintézetekre 
vonatkozóan;

h) a felügyeleti felülvizsgálat támogatása 
érdekében felügyeleti stressztesztek 
végrehajtása a hitelintézetekre 
vonatkozóan, és e tesztek eredményeinek 
közzététele;

Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a részt vevő tagállamok hatáskörrel 
rendelkező hatóságaiból származó 
képviselők által az Európai Bankhatóság 
felügyeleti tanácsában és 
igazgatótanácsában való részvételük során 
képviselt közös álláspont koordinálása és 
kifejezésre juttatása az e rendelettel az 
EKB-ra ruházott feladatokkal kapcsolatos 
kérdésekben.

l) a részt vevő tagállamok hatáskörrel 
rendelkező hatóságaiból származó 
képviselők által az Európai Bankhatóság 
felügyeleti tanácsában és 
igazgatótanácsában való részvételük során 
képviselt közös álláspont megfogalmazása 
a közvetlenül az e rendelettel az EKB-ra 
ruházott feladatokkal kapcsolatos 
kérdésekben.

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet nem érinti a részt vevő 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságainak az e rendeletben nem említett
felügyeleti feladatok végrehajtására 
vonatkozó felelősségi körét és kapcsolódó 
hatásköreit.

(4) E rendelet nem érinti a részt vevő 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságainak a nem az e rendeletben rájuk
bízott felügyeleti feladatok végrehajtására 
vonatkozó felelősségi körét és kapcsolódó 
hatásköreit.
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Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részt nem vevő tagállamok hatáskörrel 
rendelkező hatóságaival folytatott szoros 
együttműködés

Azon tagállamok részvétele az egységes 
felügyeleti mechanizmusban, amelyek 
hivatalos pénzneme nem az euró

Or. en

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból az EKB iránymutatást vagy 
kérelmet adhat ki a részt nem vevő
tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatósága részére.

E célból az EKB iránymutatást vagy 
kérelmet adhat ki a tagállam hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatósága részére.

Or. en

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2)Az EKB és a részt nem vevő tagállam 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatósága 
közötti szoros együttműködés az EKB által 
elfogadott határozat útján jön létre, 
amennyiben az alábbi feltételek 
teljesülnek:

(2) Az EKB és a hivatalos pénznemként 
nem az eurót használó, de a részvétel 
mellett döntő tagállam hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatósága közötti szoros 
együttműködés az EKB által elfogadott 
határozat útján jön létre, amennyiben az 
alábbi feltételek teljesülnek:

Or. en
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Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett határozat az 
EKB és a Központi Bankok Európai 
Rendszere alapokmányának megfelelően 
meghatározza azon feltételeket, amelyek 
szerint az e cikkel összhangban szoros 
együttműködést létrehozó tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságainak 
képviselői részt vesznek a felügyeleti 
tanács tevékenységeiben.

(3) A (2) bekezdésben említett határozat az 
EKB és a Központi Bankok Európai 
Rendszere alapokmányának megfelelően 
meghatározza azon feltételeket, amelyek 
szerint a hivatalos pénznemként nem az 
eurót használó részt vevő tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságainak 
képviselői teljes körűen és az eurót 
használó tagállamok képviselőivel 
megegyező feltételekkel részt vesznek a 
felügyeleti tanács tevékenységeiben.

Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Emellett a felügyeleti tanács tagja a 
Kormányzótanács által az Igazgatóság 
tagjai közül (az elnök kivételével) 
választott elnök, valamint az EKB 
Kormányzótanácsa által saját tagjai közül 
választott alelnök.

(2) Emellett a felügyeleti tanács tagja az 
EKB Kormányzótanácsa javaslatára az
Európai Parlament által választott elnök.

Or. en

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 6. cikk szerinti szoros törölve
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együttműködésben részt vevő tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságának 
képviselői az EKB és a Központi Bankok 
Európai Rendszere alapokmányának 
megfelelően a 6. cikk (2) és (3) 
bekezdésével összhangban elfogadott 
határozatban rögzített feltételek szerint 
részt vesznek a felügyeleti tanács 
tevékenységében.

Or. en

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Kormányzótanács elfogadja a 
felügyeleti tanács eljárási szabályzatát, 
beleértve az elnök és az alelnök 
megbízatási időszakára vonatkozó 
előírásokat. A megbízatás nem haladhatja 
meg az öt évet és nem megújítható.

(7) A Kormányzótanács elfogadja saját, és 
a felügyeleti tanács eljárási szabályzatát, és 
azokat közzéteszi. A felügyeleti tanács 
eljárási szabályzata biztosítja valamennyi 
tagjának egyforma kezelését. Az eljárási 
szabályzat meghatározza az elnök 
megbízatására vonatkozó szabályokat, 
amely nem haladhatja meg az öt évet és 
nem megújítható.

Or. en

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A felügyeleti tanács közzéteszi 
jegyzőkönyveit.

Or. en

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Döntéshozatali eljárás

A felügyeleti tanács egyszerű többséggel 
határozattervezetek formájában 
javaslatokat tesz az EKB 
Kormányzótanácsa számára. A 
Kormányzótanács elfogadhatja e 
határozattervezeteket, észrevételeivel 
együtt visszaküldheti őket a felügyeleti 
tanácsnak vagy elutasíthatja őket. 
Amennyiben a Kormányzótanács 
elutasítja a felügyeleti tanács 
határozattervezeteit, szavazati joggal 
rendelkező tagjainak kétharmados 
többségével jár el a Központi Bankok 
Európai Rendszere és az EKB 
alapokmánya 10. cikkének megfelelően. A 
határozattervezetek elfogadottnak 
minősülnek, ha a Kormányzótanács 
három héten belül nem dönt róluk.

Or. en

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EKB évente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és az eurócsoportnak az e 
rendelettel ráruházott feladatok 
végrehajtásáról.

(1) Az EKB éves jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, az eurócsoportnak és a részt 
vevő tagállamok nemzeti parlamentjeinek 
az e rendelettel ráruházott feladatok 
végrehajtásáról.

Or. en



PE498.084v01-00 22/23 PA\917116HU.doc

HU

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E jelentést az EKB felügyeleti 
tanácsának elnöke terjeszti az Európai 
Parlament és az eurócsoport elé, azon részt 
nem vevő tagállamok képviselőinek 
jelenlétében, amelyek tekintetében a 6. 
cikk szerinti szoros együttműködés van 
életben.

(2) E jelentést az EKB felügyeleti 
tanácsának elnöke terjeszti az Európai 
Parlament és az eurócsoport elé, a többi 
részt vevő tagállam képviselőinek 
jelenlétében.

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Felügyeleti feladatainak 
végrehajtásával összefüggésben a 
felügyeleti tanács elnökét az Európai 
Parlament kérésére az Európai Parlament 
illetékes bizottságai meghallgatják.

(3) Az Európai Parlament kérésére,
felügyeleti feladatainak végrehajtásával 
összefüggésben a felügyeleti tanács elnöke 
részt vesz egy meghallgatáson az Európai 
Parlament illetékes bizottságai előtt.

Or. en

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EKB szóban vagy írásban válaszol 
az Európai Parlament és az eurócsoport
által feltett kérdésekre.

(4) Az EKB szóban vagy írásban válaszol 
az Európai Parlament és a Tanács által 
feltett kérdésekre.

Or. en
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Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Fellebbezések

A részt vevő tagállamok illetékes 
hatóságai fellebbezést nyújthatnak be az 
EKB határozatai ellen a fellebbviteli 
tanácsnál, az 1093/2010/EU rendeletben 
foglaltaknak megfelelően. 

Or. en

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentést az Európai Parlament és a 
Tanács elé kell terjeszteni. A Bizottság 
adott esetben kísérő javaslatokat terjeszt 
elő.

A jelentést az Európai Parlament és a 
Tanács elé kell terjeszteni. A Bizottság 
adott esetben kísérő javaslatokat terjeszt 
elő, melyek többek között javaslatokat 
tartalmaznak valamennyi jelenlegi 
felügyeleti hatóságnak és 
mechanizmusnak egy egész ágazatot 
lefedő, uniós pénzügyi szolgáltatásokkal 
foglalkozó egységes hatóságba történő 
integrálására.

Or. en


