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RÖVID INDOKOLÁS

A pénzügyi válság Európában levont egyik tanulsága az, hogy az egész pénzügyi ágazat 
tekintetében szigorúbb és összehangoltabb szabályozásra van szükség. Számos fontos 
intézkedés már megszületett, így többek között létrejött három pénzügyi felügyeleti 
ügynökség, ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség a pénzügyi ágazat jobb 
szabályozása érdekében. Az egyik még folyamatban lévő ügy a hitelintézetek és befektetési 
vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozására irányuló, jelen 
dokumentumban tárgyalt irányelvtervezet.

Költségvetési szempontból elengedhetetlen, hogy az európai és a nemzeti intézmények a 
lehető legjobban támogassák az új keretet. Ezért új szabályok felállítása önmagában nem 
elegendő: az új szabályokhoz az új keret végrehajtása érdekében elegendő pénzügyi és emberi 
erőforrást kell rendelni. 

A jelenlegi javaslat arra kötelezné az Európai Bankhatóságot, hogy i. dolgozzon ki mintegy 
23 technikai standardot és 5 iránymutatást, ii. vegyen részt a szanálási kollégiumokban, 
nézeteltérés esetén hozzon döntéseket, és folytasson kötelező jellegű közvetítést,valamint iii. 
biztosítsa a harmadik országbeli szanálási eljárások elismerését a 85. cikknek megfelelően, és 
a 88. cikkel összhangban kössön nem kötelező erejű együttműködési keretmegállapodásokat 
harmadik országokkal. A technikai standardok elkészítésének határideje az irányelv 2013 
júniusa és decembere között tervezett hatálybalépését követő 12 hónap múlva jár le. A 
Bizottság javaslata hosszú távú feladatokat irányoz elő az Európai Bankhatóság számára, ami 
5 álláshely (ideiglenes alkalmazotti álláshely) létrehozását teszi szükségessé 2014-től. 
Emellett 11 kirendelt nemzeti szakértő van előirányozva a 2014–2015-ben ellátandó átmeneti 
feladatokra.

Az előadó támogatja ezen új álláshelyek létrehozását, mivel azok szükségesek az ügynökség 
új feladatainak ellátásához. Mivel azonban az új feladatok végleges hatóköre csak a 
jogalkotási eljárás végén válik ismertté, a Bizottságot arra kérjük, hogy terjesszen elő egy 
olyan pénzügyi kimutatást, amely teljes körűen figyelembe veszi a Parlament és a Tanács által 
a Hatóság és a Bizottság szolgálatai költségvetési és személyzeti igényeinek kielégítése 
érdekében kötött jogalkotási megállapodást.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
-1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(- 1a) hangsúlyozza, hogy az Európai 
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Bankhatóság megbízatásának 
meghosszabbítása tekintetében alkalmazni 
kell a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról szóló, 
2006. május 17-én az Európai Parlament, 
a Tanács és a Bizottság között létrejött 
intézményközi megállapodás1 47. pontját; 
kiemeli, hogy a jogalkotási hatóság 
meghosszabbításra irányuló döntése nem 
sértheti a költségvetési hatóság által az 
éves költségvetési eljárás keretében hozott 
határozatokat;
________________
1HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
- 1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(- 1b) kéri, hogy a Bizottság terjesszen elő 
egy olyan, új pénzügyi kimutatást, amely 
teljes mértékben figyelembe veszi az 
Európai Bankhatóság és a bizottsági 
szolgálatok költségvetési és személyzeti 
igényeinek kielégítése érdekében az 
Európai Parlament és a Tanács által 
kötött jogalkotási megállapodás 
eredményét;

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az Európai Bankhatóság számára 
biztosítani kell az ahhoz szükséges 
megfelelő pénzügyi és humán 
erőforrásokat, hogy megfelelően el tudja 
látni az ezen irányelv szerinti 
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többletfeladatait. E célból a 1093/2010/EU 
rendelet 63. és 64. cikkében 
meghatározottak szerint, a 
költségvetésének kidolgozására, 
végrehajtására és ellenőrzésére szolgáló 
eljárás során megfelelően figyelembe kell 
venni ezeket a feladatköröket. A 
költségvetési hatóságnak biztosítania kell 
a lehető legjobb hatékonysági normák 
érvényesülését.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Az európai felügyeleti hatóságok 
(EBH, EBFH, EÉPH) feladataik 
ellátásához kapcsolódó költségeit a 
hitelintézeteknek felszámított díjakból kell 
fedezni. A hitelintézeteknek felszámított 
díj összegének arányban kell állnia az 
adott hitelintézet jelentőségével és 
kockázati profiljával. E díjakat a 
vonatkozó uniós jogszabályokban 
meghatározott esetekben a hatóságoknak 
befizetett díjakon felül kell kivetni. A 
hatóságoknak fizetett díjak összege nem 
haladhatja meg a hatóságok költségeit. 
kéri, hogy az Európai Bizottság 2013 első 
negyedévében nyújtson be elemzést az 
érintett intézményekre való díjkivetésről;

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
15 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15c) A nemzeti társfinanszírozás és a 
díjakból származó részleges finanszírozás 
közötti átmeneti időszakban az európai 
felügyeleti hatóságokat (EBH, EBFH, 
EÉPH) teljes mértékben az uniós 
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költségvetésből kell finanszírozni.
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