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RÖVID INDOKOLÁS

1. Az európai pénzügyi felügyelet közelmúltban bekövetkezett pénzügyi válság alkalmával 
feltárt hiányosságainak orvoslása érdekében a Bizottság javaslatcsomagot terjesztett elő egy 
hatékonyabb, integráltabb, fenntarthatóbb pénzügyi felügyeleti rendszer kialakítása céljából 
az EU-ban. E rendszer a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerén (ESFS) alapul, amely a 
jelenleg működő európai felügyeleti bizottságok tényleges európai felügyeleti hatóságokká1

alakításával létrejött új európai felügyeleti hatóságokkal (ESA) együttműködő nemzeti 
pénzügyi felügyeletek hálózatából áll. Ebből a célból a Bizottság az alábbi három új európai 
decentralizált ügynökség létrehozását javasolja:

 Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA);
 Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA);
 Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA).

2. A meglévő európai felügyeleti bizottságok tényleges európai felügyeleti hatóságokká, azaz 
európai ügynökségekké alakítása személyzeti és költségvetési szempontból is többletforrások 
biztosítását teszi szükségessé. Ami a három ügynökség létrehozásának az uniós költségvetésre 
gyakorolt hatását illeti, mintegy 59,699 millió euróval kell számolnunk, az alábbiak szerint:

Ügynökség 2011 2012 2013 Összesen
EBA 5,206 7,355 8,965 21,527
EIOPA 4,235 5,950 6,799 16,984
ESMA 5,465 7,202 8,491 21,158
millió euró

3. Ezen összegeket az 1a. fejezet fedezi, ahol azonban már most rendkívül kevés tartalék áll 
rendelkezésre: a Bizottság legutóbbi pénzügyi programozása (2010. január) értelmében, 
amely (más módosítások mellett) már figyelembe vette az e három ügynökség 
vonatkozásában szükséges összegeket, a jelenlegi többéves pénzügyi keret végéig nagyon 
kevés tartalékkal kell számolnunk (zárójelben a 2009. januári pénzügyi programozás szerint 
előirányzott tartalékok): 

- 2011-ben 37,041 millió euróval (111,590 millió euró)
- 2012-ben 34,003 millió euróval (123,879 millió euró)
- 2013-ban 49,153 millió euróval (214,875 millió euró). 

Figyelembe véve, hogy a 2009. februári pénzügyi programozásban a Bizottság 2010-re az 1a. 
fejezetre 111,8 millió euró tartalékot irányozott elő, amely végül csak 147,000 euró lett, 
egyértelmű, hogy a helyzet rendkívül kényes. A három új ügynökség finanszírozási 
szükségleteinek kielégítése érdekében fontolóra kell tehát vennünk a plafonértékek lehetséges 
felülvizsgálatát.

4. Valójában az ügynökségek létrehozásának tényleges költsége sokkal magasabb lesz, hiszen 
mintegy 149,17 millió eurót fog kitenni, azonban a tagállamok társfinanszírozás keretében a 
                                               
1 Az európai bankfelügyelők bizottsága (CEBS), az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottsága (CEIOPS) és az európai értékpapír-piaci szabályozók 

bizottsága (CESR).
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jelenlegi többéves pénzügyi keret lezárásáig körül-belül 89,497 millió euróval, azaz az 
ügynökségek teljes működési költségeinek 60%-ával hozzájárulnak a finanszírozáshoz.

Ügynökség 2011 2012 2013 ÖSSZESEN
EBA

tagállamok+EU
=összesen

7,809+5,206
=13,015

11,033+7,355
=18, 388

13,448+8,965
=22, 413 32,290+21,527

=53, 816
EIOPA

tagállamok+EU
=összesen

8,197+4,235
=13, 662

10,803+5,950
=18, 005

12,737+6, 799
=21, 228

31,737+16,984
=52,895

ESMA
tagállamok+EU

=összesen

6,352+5,465
=10,587

8,925+7, 202
=14, 874

10,199+8,491
=16, 998 25,476+21,158

=42, 459
millió euró

5. A személyzet tekintetében a három új ügynökség létrehozása 2014-ig további 269 
alkalmazott (224 AD és 45 AST) felvételével jár:

Ügynökség 2011 2012 2013 2014
EBA
személyzet 
(AD/AST)

40(36/4) 62(53/9) 80(69/11) 90(73/17)

EIOPA
személyzet 
(AD/AST)

40 (32/8)
62(50/12) 73 (60/13)

90 (77/13)

ESMA
személyzet 
(AD/AST)

43 (35/8) 60 (50/10) 76 (64/12) 89 (74/15)

6. A Bizottság azt javasolja, hogy a három új ügynökség székhelye egyezzen meg az európai 
felügyeleti bizottságok jelenlegi munkahelyeivel (az ESMA esetében Párizs), ami gyakorlati 
és pénzügyi szempontból is ésszerű megoldásnak tűnik, mivel megkönnyíti az új ügynökség 
tevékenységeinek azonnali megkezdését, és elkerülhetővé teszi az új berendezésekkel, illetve 
a személyzet átcsoportosításával stb. kapcsolatos felesleges költségeket. 

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1
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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a jogalkotási 
javaslatban szereplő referenciaösszeg 
összeegyeztethető a 2007–2013-as 
többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetének 
felső határával, az 1a. fejezetben 2011–
2013-ra fennmaradó tartalék azonban 
nagyon korlátozott, és az új tevékenységek 
finanszírozása nem veszélyeztetheti az 1a. 
alfejezethez tartozó egyéb prioritások 
finanszírozását; ezért megismétli a 
többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára 
irányuló kérését, amely felülvizsgálatot a 
többéves pénzügyi keretnek a 2006. május 
17-i intézményközi megállapodás és 
különösen annak 21–23. pontja alapján 
rendelkezésre álló valamennyi 
mechanizmus segítségével, 2010 első 
félévének végéig történő kiigazítására és
felülvizsgálatára vonatkozó konkrét 
javaslatokkal kell kiegészíteni, az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) 
finanszírozásának oly módon történő 
biztosítása érdekében, hogy más 
prioritások finanszírozása ne kerüljön 
veszélybe, és hogy elegendő tartalékkeret 
maradjon az 1a. alfejezetben;

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a Hatóság 
létrehozására az intézményközi 
megállapodás 47. pontjának rendelkezései 
alkalmazandók; hangsúlyozza, hogy ha a 
jogalkotó hatóság e Hatóság létrehozása 
mellett dönt, a Parlament tárgyalásokba 
kezd a költségvetési hatóság másik ágával, 
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hogy időben megállapodásra jusson az 
Ügynökség finanszírozásáról az 
intézményközi megállapodás vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban;

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat 
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A Hatóság működési autonómiájának 
és függetlenségének biztosítása érdekében 
önálló költségvetést kell megállapítani 
számára, amelynek bevételei alapvetően a 
nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó 
kötelező hozzájárulásból és az Európai 
Uniós általános költségvetéséből erednek. 
A közösségi hozzájárulás tekintetében a 
közösségi költségvetési eljárás szabályait 
kell irányadónak tekinteni. Az 
elszámolások ellenőrzését a Számvevőszék 
végzi.

(41) A Hatóság működési autonómiájának 
és függetlenségének biztosítása érdekében 
önálló költségvetést kell megállapítani 
számára, amelynek bevételei alapvetően a 
nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó 
kötelező hozzájárulásból és az Európai 
Uniós általános költségvetéséből erednek. 
A Hatóság uniós finanszírozásáról a 
költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között 
létrejött, 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás1 47. pontja értelmében a 
költségvetési hatóságnak kell 
megállapodnia. Az uniós költségvetési 
eljárás szabályait kell irányadónak 
tekinteni. Az elszámolások ellenőrzését a 
Számvevőszék végzi. A teljes költségvetés 
a mentesítési eljárás hatálya alá esik.
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Indokolás

A hatóságot az Európai Unió decentralizált ügynökségeként hozzák létre és az intézményközi 
megállapodás szerint finanszírozzák. A jogalapnak ezt tükröznie kell.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság a) a pénzügyi intézmények felügyelete 
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vagy hatóságok kötelező hozzájárulásai; terén illetékes nemzeti hatóságok kötelező 
hozzájárulásai, amelyeket a szavazatoknak 
az Európai Unióról szóló szerződéshez és 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéshez csatolt, az átmeneti 
rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv 
3. cikkének (3) bekezdésében szereplő 
súlyozásán alapuló képlettel összhangban 
kell meghatározni;

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Unió általános 
költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó 
szakaszban) előirányzott közösségi 
támogatás;

b) az Európai Unió általános 
költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó 
szakaszban) előirányzott uniós támogatás, 
amelyről a költségvetési hatóság 
megállapodik az intézményközi 
megállapodás 47. pontjában 
meghatározottak szerint;

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A nemzeti hatóságok kötelező 
hozzájárulásai és az uniós támogatás – az 
(1) bekezdés a) és b) pontja szerint –
minden pénzügyi év elején rendelkezésre 
áll.

Módosítás 7
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Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Az Európai Parlament – a Tanács 
minősített többséggel hozott ajánlása 
alapján – legkésőbb az N+2. év május 15-
ig megadja a hatóság számára a 
mentesítést az N. pénzügyi év 
költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan.

9. Az Európai Parlament – a Tanács 
minősített többséggel hozott ajánlása 
alapján – legkésőbb az N+2. év május 15-
ig megadja a Hatóság számára a 
mentesítést az N. pénzügyi év – az 
Európai Unió általános költségvetéséből 
és a nemzeti felügyeleti hatóságoktól 
származó bevételekből álló –
költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatótanács ― a Bizottsággal 
egyetértésben ― az Európai Közösségek 
személyzeti szabályzatának 110. cikkében 
meghatározott előírásokkal összhangban 
elfogadja a szükséges végrehajtási 
intézkedéseket.

2. Az igazgatótanács – a Bizottsággal 
egyetértésben – az Európai Közösségek 
személyzeti szabályzatának 110. cikkében 
meghatározott előírásokkal összhangban 
elfogadja a szükséges végrehajtási 
intézkedéseket. A végrehajtási 
intézkedések megengedik az indokolt 
eltéréseket a Hatóság számára 
meghatározott feladatok leghatékonyabb 
végrehajtásának biztosítása érdekében.
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