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Módosítás 83
Auke Zijlstra

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1) elfogadja első olvasatban az alábbi 
álláspontot;

(1) elutasítja a Bizottság javaslatát;

Or. en

Módosítás 84
Bastiaan Belder

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1) elfogadja első olvasatban az alábbi 
álláspontot;

(1) elutasítja a Bizottság javaslatát;

Or. nl

Módosítás 85
Auke Zijlstra

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1a) rámutat arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 114. cikke 
nem megfelelő jogalap a javaslat 
elfogadásához;

Or. en
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Módosítás 86
Auke Zijlstra

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1b) rámutat arra, hogy a javaslat sérti a 
nemzeti költségvetési szuverenitást, ezért a 
Szerződés módosítására lenne szükség 
ahhoz, hogy az Európai Bizottság 
jogszerűen az Európai Parlament és a 
Tanács elé terjessze a javaslatot;

Or. en

Módosítás 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A jelenlegi nemzetközi pénzügyi és 
gazdasági válság kitörése óta 
bizonytalanság uralkodik azt illetően, 
hogy mekkora veszteség érte az európai 
bankokat, és nem ismert, hogy valójában 
hány bankot és mely bankokat kellene 
szanálási eljárás alá vonni, ha objektív és 
egységes kritériumokat alkalmaznának. 
Az egységes felügyeleti rendszer célja, 
hogy 2014 vége előtt sor kerüljön a 
stressztesztekre. Ha a stressztesztek 
alapján egyes bankok 
többletfinanszírozásra szorulnak, azt a 
bankok tulajdonosainak és a 
felügyeletükért felelős tagállamoknak kell 
fedezniük. Az egységes szanálási 
mechanizmust csak akkor lehet 
alkalmazni, ha sor került valamennyi 
megörökölt eszköz elszámolására, a 
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tőkekövetelmények teljesülnek, és 
megállapítható, hogy a bankrendszer 
minden más tekintetben is szilárd 
alapokon áll. Az egységes szanálási 
mechanizmust ezért csak 2017 után 
kezdheti meg működését. 

Or. en

Módosítás 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok nemzeti szanálási 
szabályai és az ezekhez kapcsolódó 
adminisztratív gyakorlatok közötti 
eltérések, valamint a több országban 
tevékenykedő bankok szanálására 
vonatkozó uniós szintű, egységes 
döntéshozatali eljárás hiánya egyaránt 
táplálja ezt a bizalomhiányt és a piac 
instabilitását, mivel egy bank 
fizetésképtelenségének lehetséges 
következményei tekintetében nem 
garantálják a biztonságot és a 
kiszámíthatóságot. A nemzeti szintű
szanálási határozatok 
versenytorzulásokhoz vezethetnek, és 
végső soron alááshatják a belső piacot.

(2) A tagállamok nemzeti szanálási 
szabályai és az ezekhez kapcsolódó 
adminisztratív gyakorlatok közötti 
eltérések, valamint a több országban 
tevékenykedő bankok szanálására 
vonatkozó uniós szintű, egységes 
döntéshozatali eljárás hiánya egyaránt 
táplálja ezt a bizalomhiányt és a piac 
instabilitását, mivel egy bank 
fizetésképtelenségének lehetséges 
következményei tekintetében nem 
garantálják a biztonságot és a
kiszámíthatóságot.

Or. en

Módosítás 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)



PE521.747v01-00 6/189 AM\1006888HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az állam és a bankszektor közötti 
kapcsolatot, amely a válság alatt az egész 
Unióban pusztító hatást gyakorolt a 
gazdaságra, a pénzügyi piacok jelenlegi 
felaprózottságának csökkentése érdekében 
meg kell szüntetni. Jóllehet a bankunió 
csak akkor áll majd stabil alapon, ha 
mind a három pillér kiépült, vagyis 
létrejött a betétbiztosítási rendszerek közös 
európai mechanizmusa is, az egységes 
szanálási mechanizmus létrehozása máris 
ebbe az irányba vivő, jelentős lépést 
testesít meg.

Or. de

Módosítás 90
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Egyes tagállamok nem tudtak jól 
működő intézményeket létrehozni a 
bankszanálás területén, ami növelte a 
bankválság által az utóbbi években 
okozott kárt.

Or. en

Módosítás 91
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A nemzeti hatóságok a szanálási 
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folyamat megkezdése előtt ösztönözhetik a 
bankok állami forrásokkal való 
kisegítését, így az európai szanálási 
mechanizmus létrehozása alapvető 
jelentőségű lesz abban, hogy egyenlő 
versenyfeltételeket és semlegesebb 
megközelítést lehessen kialakítani annak 
eldöntéséhez, hogy egy adott bank 
szanálásra szorul-e.

Or. en

Módosítás 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A [ ] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv13 bizonyos mértékig összehangolta 
a bankszanálás nemzeti szabályait, és 
előírta a szanálási hatóságok 
együttműködését abban az esetben, ha több 
országban tevékenykedő bank válik 
fizetésképtelenné. A [ ] irányelvben előírt 
összehangolás azonban nem teljes, és a
döntéshozatali folyamat nem 
központosított. A [ ] irányelv alapvetően a 
valamennyi tagállam nemzeti hatóságai 
számára elérhető közös szanálási 
eszközökről és hatáskörökről rendelkezik, 
viszont a szanálási eljárások támogatása 
terén meghagyja a nemzeti hatóságok 
mérlegelési jogkörét az eszközök 
alkalmazása, illetve a nemzeti 
finanszírozási megoldások igénybevétele 
tekintetében. A [ ] irányelv nem 
akadályozza meg azt, hogy a tagállamok 
különálló és esetleg következetlen 
döntéseket hozzanak a több országban 
tevékenykedő csoportok szanálása 
kapcsán, ami befolyásolhatja a szanálás 
összköltségét. Ezenkívül, mivel nemzeti
finanszírozási megoldásokat ír elő, nem 

(6) A(z) [ ] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv13 bizonyos mértékig összehangolta 
a bankszanálás nemzeti szabályait, és 
előírta a szanálási hatóságok 
együttműködését abban az esetben, ha több 
országban tevékenykedő bank válik 
fizetésképtelenné. A döntéshozatali 
folyamat azonban nem központosított. A(z) 
[ ] irányelv alapvetően a valamennyi 
tagállam nemzeti hatóságai számára 
elérhető közös szanálási eszközökről és 
hatáskörökről rendelkezik, viszont a 
szanálási eljárások támogatása terén 
meghagyja a nemzeti hatóságok 
mérlegelési jogkörét az eszközök 
alkalmazása, illetve a nemzeti 
finanszírozási megoldások igénybevétele 
tekintetében. A(z) [ ] irányelv nem 
akadályozza meg azt, hogy a tagállamok 
különálló és esetleg következetlen 
döntéseket hozzanak a több országban 
tevékenykedő csoportok szanálása 
kapcsán, ami befolyásolhatja a szanálás 
összköltségét. Az irányelv ezenkívül 
finanszírozási megoldásokat ír elő.
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csökkenti kellőképpen a bankok 
függőségét az állami költségvetésekből 
nyújtott támogatástól, és nem előzi meg, 
hogy a tagállamok egymástól eltérő 
megközelítéseket alkalmazzanak a 
finanszírozási megoldások igénybevétele 
során.
__________________ __________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a hitelintézetek és befektetési 
vállalkozások helyreállítását és szanálását 
célzó keretrendszer létrehozásáról és a 
77/91/EGK és 82/891/EK tanácsi irányelv, 
a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 
2005/56/EK, 2007/36/EK és 2011/35/EU 
irányelv, valamint az 1093/2010/EU 
rendelet módosításáról; HL C, o. .

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a hitelintézetek és befektetési 
vállalkozások helyreállítását és szanálását 
célzó keretrendszer létrehozásáról és a 
77/91/EGK és 82/891/EK tanácsi irányelv, 
a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 
2005/56/EK, 2007/36/EK és 2011/35/EU 
irányelv, valamint az 1093/2010/EU 
rendelet módosításáról; HL C, . o.

Or. en

Módosítás 93
Bastiaan Belder

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A pénzügyi szolgáltatások belső 
piacának kiteljesítése érdekében alapvető 
fontosságú, hogy a fizetésképtelenné vált 
bankokra – és ezen belül az uniós szinten 
előteremtett források felhasználására –
vonatkozóan hatékony és egységes 
szanálási döntések szülessenek az 
Unióban. A belső piacon belül egyetlen 
tagállam bankjainak fizetésképtelensége 
kihathat az egész Unió pénzügyi 
piacainak stabilitására. A hatékony és 
egységes szanálási szabályok, valamint a 
szanálás finanszírozására vonatkozó 
azonos feltételek biztosítása valamennyi 
tagállamra kiterjedően nem csupán 
azoknak a tagállamoknak áll érdekében, 
amelyekben a bankok működnek, hanem 

(7) A válság sújtotta országokban nincsen 
kielégítő garancia a banki mérlegekben 
levő rossz hitelek megfelelő kezelésére,
mivel sem nemzeti, sem uniós szinten nem 
állnak rendelkezésre ahhoz elegendő 
rendkívüli finanszírozási rendelkezések,
hogy a tőkekövetelmények teljesüljenek. 
Problémát jelent a védőháló hiánya –
mert a terheknek egyfelől a tagállamok, 
másfelől pedig az euróövezet és a többi 
tagállam közötti méltányos elosztásáról 
nem születtek megfelelő megállapodások.
Ezen túlmenően olyan megállapodásokra 
is szükség van, amelyekkel el lehet 
kerülni, hogy az euróövezeten belül az
adósságot érintően még egyszer hasonló 
mértékben kibillenjen az egyensúly. Mivel 
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általánosságban véve minden 
tagállamnak, mivel ezáltal megőrizhető a 
versenyképesség és javítható a belső piac 
működése. A belső piacon igen szorosak a 
bankrendszerek közötti 
összekapcsolódások, a bankcsoportok 
nemzetköziek, és a bankok nagy arányban 
rendelkeznek külföldi eszközökkel. 
Egységes szanálási mechanizmus nélkül 
az egységes felügyeleti mechanizmusban 
részt vevő tagállamokban jelentkező 
bankválságok a mechanizmusban részt 
nem vevő tagállamokban is súlyosabb 
rendszerszintű következményekkel 
járnának. Az egységes szanálási 
mechanizmus létrehozása fokozni fogja a 
részt vevő tagállamokban levő bankok 
stabilitását, és megelőzi a válságok 
tovagyűrűzését a részt nem vevő 
tagállamokba, így megkönnyítve a belső 
piac egészének működését.

ezzel kapcsolatban nem született 
megállapodás a hathatós szabályozásról, 
nem kívánatos a bankunió – ezen belül az
egységes szanálási mechanizmus és az 
Egységes Bankszanálási Alap –
létrehozása.

Or. nl

Módosítás 94
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A pénzügyi szolgáltatások belső 
piacának kiteljesítése érdekében alapvető 
fontosságú, hogy a fizetésképtelenné vált 
bankokra – és ezen belül az uniós szinten 
előteremtett források felhasználására –
vonatkozóan hatékony és egységes 
szanálási döntések szülessenek az Unióban. 
A belső piacon belül egyetlen tagállam 
bankjainak fizetésképtelensége kihathat az 
egész Unió pénzügyi piacainak 
stabilitására. A hatékony és egységes 
szanálási szabályok, valamint a szanálás 
finanszírozására vonatkozó azonos 
feltételek biztosítása valamennyi 

(7) A pénzügyi szolgáltatások belső 
piacának kiteljesítése érdekében alapvető 
fontosságú, hogy a fizetésképtelenné vált 
bankokra – és ezen belül az uniós szinten 
előteremtett források felhasználására –
vonatkozóan hatékony és egységes 
szanálási döntések szülessenek az Unióban. 
A belső piacon belül egyetlen tagállam 
bankjainak fizetésképtelensége kihathat az 
egész Unió pénzügyi piacainak 
stabilitására. A hatékony és egységes 
szanálási szabályok, valamint a szanálás 
finanszírozására vonatkozó azonos 
feltételek biztosítása valamennyi 
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tagállamra kiterjedően nem csupán 
azoknak a tagállamoknak áll érdekében, 
amelyekben a bankok működnek, hanem 
általánosságban véve minden tagállamnak, 
mivel ezáltal megőrizhető a 
versenyképesség és javítható a belső piac 
működése. A belső piacon igen szorosak a 
bankrendszerek közötti 
összekapcsolódások, a bankcsoportok 
nemzetköziek, és a bankok nagy arányban 
rendelkeznek külföldi eszközökkel. 
Egységes szanálási mechanizmus nélkül az 
egységes felügyeleti mechanizmusban részt 
vevő tagállamokban jelentkező 
bankválságok a mechanizmusban részt 
nem vevő tagállamokban is súlyosabb 
rendszerszintű következményekkel 
járnának. Az egységes szanálási 
mechanizmus létrehozása fokozni fogja a 
részt vevő tagállamokban levő bankok 
stabilitását, és megelőzi a válságok 
tovagyűrűzését a részt nem vevő 
tagállamokba, így megkönnyítve a belső 
piac egészének működését.

tagállamra kiterjedően nem csupán 
azoknak a tagállamoknak áll érdekében, 
amelyekben a bankok működnek, hanem 
általánosságban véve minden tagállamnak, 
mivel ezáltal megőrizhető a 
versenyképesség és javítható a belső piac 
működése. A belső piacon igen szorosak a 
bankrendszerek közötti 
összekapcsolódások, a bankcsoportok 
nemzetköziek, és a bankok nagy arányban 
rendelkeznek külföldi eszközökkel. 
Egységes szanálási mechanizmus nélkül az 
egységes felügyeleti mechanizmusban részt 
vevő tagállamokban jelentkező 
bankválságok a mechanizmusban részt 
nem vevő tagállamokban is súlyosabb 
rendszerszintű következményekkel 
járnának. Az egységes szanálási 
mechanizmus létrehozása fokozni fogja a 
részt vevő tagállamokban levő bankok 
stabilitását, és megelőzi a válságok 
tovagyűrűzését a részt nem vevő 
tagállamokba, így megkönnyítve a belső 
piac egészének működését. A részt vevő és 
részt nem vevő tagállamokban létrehozott 
intézmények között világos 
együttműködési mechanizmusokat kell 
működtetni, és fontos annak biztosítása, 
hogy a részt nem vevő tagállamokat ne 
érje hátrányos megkülönböztetés.

Or. en

Módosítás 95
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A bankszektorba vetett bizalom és a 
bankszektor hitelességének helyreállítása 
érdekében az EKB a közvetlenül felügyelt 
valamennyi bank vonatkozásában átfogó 
mérlegvizsgálatot fog végezni. A részt vevő 
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tagállamokban lévő, nem az EKB 
közvetlen felügyelete alatt álló bankok 
esetében az illetékes hatóságoknak az 
EKB-val együttműködve hasonló 
mérlegvizsgálatot kell végezniük, a bank 
méretének és üzleti modelljének 
megfelelően. Ez ugyanúgy hozzá fog 
járulni a hitelesség helyreállításához, és 
biztosítani fogja, hogy valamennyi bankot 
vizsgálat alá vonjanak.

Or. en

Módosítás 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Unión belül a bankok 
helyreállítását és szanálását szolgáló 
valamennyi jelenlegi és új keretet 
kizárólag a hitelintézetek és befektetési 
vállalkozások helyreállítását és szanálását 
célzó keretrendszer létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(BRRD) kell szabályoznia.

Or. en

Módosítás 97
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Mivel az egységes felügyeleti 
mechanizmus alkalmazási köre szűkebb 
lesz, mint az egységes szanálási 
mechanizmusé, előfordulhat, hogy 
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valamely bank felügyelete helyi szinten, 
szanálása viszont központilag történik. 
Emiatt koordinációs problémák 
merülhetnek fel, ezért az egységes 
szanálási mechanizmusról szóló 
rendeletben szabályozni kell e problémák 
kezelését.

Or. en

Módosítás 98
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A bankunióban a felelősségnek és az 
ellenőrzésnek azonos szinten kell 
érvényesülnie, vagyis a közvetlen európai 
felügyelet alatt álló bankokat közvetlenül 
európai szinten kell szanálni is. Az olyan 
hitelintézetek tekintetében, amelyek a 
közös felügyeleti mechanizmus keretében 
túlnyomórészt nemzeti felügyelet alá 
tartoznak, ennek megfelelően a nemzeti 
felügyeleti hatóságnak kell illetékesnek 
lennie.

Or. de

Módosítás 99
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az egységes felügyeleti mechanizmus 
lehetőséget biztosít arra, hogy az 
euróövezeten kívüli, részt vevő tagállamok 
megszüntessék az egységes felügyeleti 
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mechanizmussal való szoros 
együttműködést. Így előállhat olyan 
helyzet, amikor a tagállam az egységes 
felügyeleti mechanizmus elhagyása 
mellett dönt, de van a területén olyan 
intézmény, amely az egységes szanálási 
alapból szanálási finanszírozásban 
részesül. Az egységes szanálási 
mechanizmusról szóló rendeletben meg 
kell határozni az ilyen helyzetek kezelését 
szolgáló rendelkezéseket. 

Or. en

Módosítás 100
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Míg az egységes felügyeleti 
mechanizmusban részt nem vevő 
tagállamokban levő bankoknak nemzeti 
szinten előnyt jelent a felügyelet, a 
szanálás és a pénzügyi védőháló 
megoldásainak összehangoltsága, addig az 
egységes felügyeleti mechanizmusban részt 
vevő tagállamokban levő bankok uniós 
felügyelet alatt állnak, a szanálás és a 
pénzügyi háló tekintetében pedig nemzeti 
szintű intézkedések vonatkoznak rájuk. Az 
összehangoltság hiánya versenyhátrányt 
okoz az egységes felügyeleti 
mechanizmusban részt vevő tagállamokban 
levő bankok számára a más tagállamokban 
működő bankokhoz képest. Az egységes 
felügyeleti mechanizmus keretében a 
felügyelet és a szanálás két különböző 
szinten valósul meg, így az egységes 
felügyeleti mechanizmusban részt vevő 
tagállamokban levő bankok esetében a 
beavatkozás és a szanálás nem lenne olyan 
gyors, következetes és hatékony, mint a 
mechanizmusban részt nem vevő 

(9) Míg az egységes felügyeleti 
mechanizmusban részt nem vevő 
tagállamokban levő bankoknak nemzeti 
szinten előnyt jelent a felügyelet, a 
szanálás és a pénzügyi védőháló 
megoldásainak összehangoltsága, addig az 
egységes felügyeleti mechanizmusban részt 
vevő tagállamokban levő bankok uniós 
felügyelet alatt állnak, a szanálás és a 
pénzügyi háló tekintetében pedig nemzeti 
szintű intézkedések vonatkoznak rájuk. Az 
összehangoltság hiánya versenyhátrányt 
okoz az egységes felügyeleti 
mechanizmusban részt vevő tagállamokban 
levő bankok számára a más tagállamokban 
működő bankokhoz képest. Az egységes 
felügyeleti mechanizmus keretében a 
felügyelet és a szanálás két különböző 
szinten valósul meg, így az egységes 
felügyeleti mechanizmusban részt vevő 
tagállamokban levő bankok esetében a 
beavatkozás és a szanálás nem lenne olyan 
gyors, következetes és hatékony, mint a 
mechanizmusban részt nem vevő 
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tagállamokban levő bankoknál. Mindez 
kedvezőtlenül érinti e bankok 
finanszírozási költségeit, és 
versenyhátrányt okoz, ami károsan hat 
azokra a tagállamokra, amelyekben az 
érintett bankok működnek, továbbá a belső 
piac átfogó működésére is. 
Következésképpen az egységes felügyeleti 
mechanizmusban részt vevő tagállamokban 
működő valamennyi bankra kiterjedő 
központi szanálási mechanizmus 
elengedhetetlen az egyenlő 
versenyfeltételek biztosításához.

tagállamokban levő bankoknál. Mindez 
kedvezőtlenül érinti e bankok 
finanszírozási költségeit, és 
versenyhátrányt okoz, ami károsan hat 
azokra a tagállamokra, amelyekben az 
érintett bankok működnek, továbbá a belső 
piac átfogó működésére is. 
Következésképpen az egységes felügyeleti 
mechanizmusban részt vevő tagállamokban 
működő és az EKB közvetlen felügyelete 
alatt álló bankokra kiterjedő központi 
szanálási mechanizmus elengedhetetlen az 
egyenlő versenyfeltételek biztosításához.

Or. en

Módosítás 101
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Míg az egységes felügyeleti 
mechanizmusban részt nem vevő 
tagállamokban levő bankoknak nemzeti 
szinten előnyt jelent a felügyelet, a 
szanálás és a pénzügyi védőháló 
megoldásainak összehangoltsága, addig az 
egységes felügyeleti mechanizmusban részt 
vevő tagállamokban levő bankok uniós 
felügyelet alatt állnak, a szanálás és a 
pénzügyi háló tekintetében pedig nemzeti 
szintű intézkedések vonatkoznak rájuk. Az 
összehangoltság hiánya versenyhátrányt 
okoz az egységes felügyeleti 
mechanizmusban részt vevő tagállamokban 
levő bankok számára a más tagállamokban 
működő bankokhoz képest. Az egységes 
felügyeleti mechanizmus keretében a 
felügyelet és a szanálás két különböző 
szinten valósul meg, így az egységes 
felügyeleti mechanizmusban részt vevő 
tagállamokban levő bankok esetében a 
beavatkozás és a szanálás nem lenne olyan 

(9) Míg az egységes felügyeleti 
mechanizmusban részt nem vevő 
tagállamokban levő bankoknak nemzeti 
szinten előnyt jelent a felügyelet, a 
szanálás és a pénzügyi védőháló 
megoldásainak összehangoltsága, addig az 
egységes felügyeleti mechanizmusban részt 
vevő tagállamokban levő bankok uniós 
felügyelet alatt állnak, a szanálás és a 
pénzügyi háló tekintetében pedig nemzeti 
szintű intézkedések vonatkoznak rájuk. Az 
összehangoltság hiánya versenyhátrányt 
okoz az egységes felügyeleti 
mechanizmusban részt vevő tagállamokban 
levő bankok számára a más tagállamokban 
működő bankokhoz képest. Az egységes 
felügyeleti mechanizmus keretében a 
felügyelet és a szanálás két különböző 
szinten valósul meg, így az egységes 
felügyeleti mechanizmusban részt vevő 
tagállamokban levő bankok esetében a 
beavatkozás és a szanálás nem lenne olyan 
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gyors, következetes és hatékony, mint a 
mechanizmusban részt nem vevő 
tagállamokban levő bankoknál. Mindez 
kedvezőtlenül érinti e bankok 
finanszírozási költségeit, és 
versenyhátrányt okoz, ami károsan hat 
azokra a tagállamokra, amelyekben az 
érintett bankok működnek, továbbá a belső 
piac átfogó működésére is. 
Következésképpen az egységes felügyeleti 
mechanizmusban részt vevő tagállamokban 
működő valamennyi bankra kiterjedő 
központi szanálási mechanizmus 
elengedhetetlen az egyenlő 
versenyfeltételek biztosításához.

gyors, következetes és hatékony, mint a 
mechanizmusban részt nem vevő 
tagállamokban levő bankoknál. Mindez 
kedvezőtlenül érinti e bankok 
finanszírozási költségeit, és 
versenyhátrányt okoz, ami károsan hat 
azokra a tagállamokra, amelyekben az 
érintett bankok működnek, továbbá a belső 
piac átfogó működésére is. 
Következésképpen az egységes felügyeleti 
mechanizmusban részt vevő tagállamokban 
működő valamennyi bankra kiterjedő 
központi szanálási mechanizmus 
elengedhetetlen az egyenlő 
versenyfeltételek biztosításához. 
Elsődleges fontosságú a belső piac 
működésének biztosítása. Az egységes 
szanálási mechanizmus létrehozása nem 
vezethet a részt nem vevő tagállamokkal 
szemben – például a több országban 
tevékenykedő bankok szanálása esetében 
– alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetéshez.

Or. en

Módosítás 102
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A szanálási felelősségek nemzeti és 
uniós szintek közötti elosztását össze kell 
hangolni a felügyeleti felelősségek e 
szintek közötti elosztásával. Mindaddig, 
amíg egy tagállamban nemzeti szintű 
marad a felügyelet, az adott tagállamnak 
kell felelősséget vállalnia a bankcsődök 
pénzügyi következményeiért. Az egységes 
szanálási mechanizmusnak ezért kizárólag 
az egységes felügyeleti mechanizmusban 
részt vevő, és az egységes felügyeleti 
mechanizmus keretében az EKB 

(10) A szanálási felelősségek nemzeti és 
uniós szintek közötti elosztását össze kell 
hangolni a felügyeleti felelősségek e 
szintek közötti elosztásával. Mindaddig, 
amíg egy tagállamban nemzeti szintű 
marad a felügyelet, az adott tagállamnak 
kell felelősséget vállalnia a bankcsődök 
pénzügyi következményeiért. Az egységes 
szanálási mechanizmusnak ezért kizárólag 
az egységes felügyeleti mechanizmusban 
részt vevő, és az egységes felügyeleti 
mechanizmus keretében az EKB 
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felügyelete alá tartozó tagállamokban 
letelepedett bankokra és pénzügyi 
intézményekre kell kiterjednie. Az 
egységes felügyeleti mechanizmusban részt 
nem vevő tagállamokban letelepedett 
bankokra nem kell kiterjeszteni az 
egységes szanálási mechanizmust. 
Amennyiben egy ilyen tagállam az 
egységes szanálási mechanizmus 
résztvevőjévé válna, helytelen ösztönzők 
keletkeznének számára. Nevezetesen az 
ilyen tagállamok felügyeleti szervei 
engedékenyebbé válhatnak a 
joghatóságukban levő bankokkal 
szemben, mivel nem őket terhelné a bank 
fizetésképtelenségének teljes pénzügyi 
kockázata. Ebből adódóan – az egységes 
felügyeleti mechanizmussal való párhuzam 
biztosítása érdekében – az egységes 
szanálási mechanizmust csak az egységes 
felügyeleti mechanizmusban részt vevő 
tagállamok esetében kell alkalmazni. 
Ahogy a tagállamok csatlakoznak az 
egységes felügyeleti mechanizmushoz, 
automatikusan az egységes szanálási 
mechanizmus résztvevőjévé kell válniuk. 
Az egységes szanálási mechanizmus a 
várakozások szerint végső soron a belső 
piac egészére kiterjed majd.

felügyelete alá tartozó tagállamokban 
letelepedett bankokra és pénzügyi 
intézményekre kell kiterjednie. Az 
egységes felügyeleti mechanizmusban részt 
nem vevő tagállamokban letelepedett 
bankokra nem kell kiterjeszteni az 
egységes szanálási mechanizmust. 
Amennyiben egy ilyen tagállam az 
egységes szanálási mechanizmus 
résztvevőjévé válna, az fenntartaná azt a 
joghatósági következetlenséget, amelynek 
feloldására e rendelet az egységes 
felügyeleti mechanizmus tekintetében 
törekszik. Ebből adódóan – az egységes 
felügyeleti mechanizmussal való párhuzam 
biztosítása érdekében – az egységes 
szanálási mechanizmust csak az egységes 
felügyeleti mechanizmusban részt vevő 
tagállamok esetében kell alkalmazni. 
Ahogy a tagállamok csatlakoznak az 
egységes felügyeleti mechanizmushoz, 
automatikusan az egységes szanálási 
mechanizmus résztvevőjévé kell válniuk. 
Az egységes szanálási mechanizmus a 
várakozások szerint végső soron a belső 
piac egészére kiterjed majd.

Or. en

Módosítás 103
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az egységes szanálási mechanizmus 
létrehozásakor és párhuzamosan azzal, 
ami az egységes felügyeleti 
mechanizmusnál megvalósult, a Testület 
feladatának kell lennie a nemzeti 
szanálási hatóságok és a Testület által 
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követendő szabályokra és eljárásokra 
vonatkozó egyetértési megállapodás 
előkészítésének. A Testület feladatának
kell lennie az egységes felügyeleti 
mechanizmus keretében az EKB közvetlen 
felügyelete alá tartozó hitelintézetek, 
valamint valamennyi határokon átnyúló 
intézmény és csoport szanálási tervei 
kidolgozásának, míg a nemzeti szanálási 
hatóságok feladatának kell lennie a 
kizárólag az adott tagállam területén 
működő – így határokon átnyúló 
szervezetnek nem tekinthető–
hitelintézetek szanálási tervei 
kidolgozásának, noha e tervek végső 
jóváhagyása minden esetben a Testületre 
tartozik. Ugyanezt az elvet kell alkalmazni 
a szanálási tervek és intézkedések erős és 
szoros együttműködés alapján történő 
elfogadása tekintetében.

Or. en

Módosítás 104
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A bankunió megteremtése egy olyan 
projekt, amelyet sem céljait, sem váratlan 
következményeit tekintve nem szabad 
alábecsülni. Jóllehet szükség van egységes 
pénzügyi keretre, az európai 
intézményeknek és a tagállamoknak össze 
kell hangolniuk az e projekttel 
kapcsolatos álláspontjukat annak 
érdekében, hogy teljes körű és erős, 
sikeres keret jöjjön létre. 

Or. en
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Módosítás 105
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
10 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A kiszámíthatóság és a rugalmasság 
közötti kiegyensúlyozott megközelítést kell 
elérni annak érdekében, hogy ne 
veszélyeztessük bankrendszerünk jövőjét; 
meg kell őrizni a központi hatóságok és a 
nemzeti hatóságok szerepköre közötti 
egyensúlyt, és soha nem szabad 
alábecsülni a nemzeti hatóságok jelentős 
szerepét; alaposan értékelni kell az egész 
projekt által az előresorolt fedezetlen 
hitelezőkre gyakorolt hatást, többek között 
a veszteséget, amely szanálás esetén 
várhatóan alacsonyabb, mint 
fizetésképtelenség esetén.

Or. en

Módosítás 106
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
10 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10d) Az egységes felügyeleti 
mechanizmus hatályba lépése előtt a 
bankok helyreállításáról és szanálásáról 
szóló irányelvet és az egységes szanálási 
mechanizmust a lehető legjobban össze 
kell hangolni, főként azért, hogy el 
lehessen kerülni a hitelintézetek esetleges 
szanálása során az átmeneti időszakban, 
nevezetesen a nagyobb szuverén 
hitelkockázattal rendelkező 
tagállamokban esetleg bekövetkező 
kedvezőtlen, nem kívánt 
következményeket.
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Or. en

Módosítás 107
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Egységes Bankszanálási Alap (a 
továbbiakban: az Alap) nélkülözhetetlen 
elem, amelynek hiányában az egységes 
szanálási mechanizmus nem tudna 
megfelelően működni. A nemzeti 
finanszírozás eltérő rendszerei 
megzavarnák az egységes bankszanálási 
szabályok alkalmazását a belső piacon. Az 
Alapnak segítenie kell biztosítani azt, 
hogy egységes adminisztratív gyakorlatot 
alkalmazzanak a szanálás 
finanszírozásában, valamint hozzá kell 
járulnia az alapvető szabadságok 
gyakorlását akadályozó tényezők, illetve 
az eltérő nemzeti gyakorlatokból fakadó 
belső piaci versenytorzulás 
kialakulásának megakadályozásához. Az 
Alapot közvetlenül a bankoknak kell 
finanszírozniuk, és forrásait uniós szinten 
kell összegyűjteni, hogy a szanálási 
forrásokat objektív módon oszthassák el a 
tagállamok között. Ez növeli a pénzügyi 
stabilitást és mérsékeli az egyes tagállamok 
vélt pénzügyi helyzete és az ezekben a 
tagállamokban működő bankok és 
vállalkozások finanszírozási költségei 
közötti összefüggést.

(11) Az Egységes Bankszanálási Alap (a 
továbbiakban: az Alap) nélkülözhetetlen 
elem, amelynek hiányában az egységes 
szanálási mechanizmus nem tudna 
megfelelően működni. Az Alapot 
közvetlenül a bankoknak kell 
finanszírozniuk, és forrásait uniós szinten 
kell összegyűjteni, hogy a szanálási 
forrásokat objektív módon oszthassák el a 
tagállamok között. Ez növeli a pénzügyi 
stabilitást és mérsékeli az egyes tagállamok 
vélt pénzügyi helyzete és az ezekben a 
tagállamokban működő nagy, 
rendszerszinten jelentős bankok és 
vállalkozások finanszírozási költségei 
közötti összefüggést. Azokat a 
hitelintézeteket, amelyek hozzájárulást 
fizetnek be az Egységes Bankszanálási 
Alapba, a kettős terhelés elkerülése 
érdekében mentesíteni kell a nemzeti 
szanálási alaphoz való hozzájárulás 
kötelezettsége alól.

Or. de

Módosítás 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Egységes Bankszanálási Alap (a 
továbbiakban: az Alap) nélkülözhetetlen 
elem, amelynek hiányában az egységes 
szanálási mechanizmus nem tudna 
megfelelően működni. A nemzeti 
finanszírozás eltérő rendszerei 
megzavarnák az egységes bankszanálási 
szabályok alkalmazását a belső piacon. Az 
Alapnak segítenie kell biztosítani azt, hogy 
egységes adminisztratív gyakorlatot 
alkalmazzanak a szanálás 
finanszírozásában, valamint hozzá kell 
járulnia az alapvető szabadságok 
gyakorlását akadályozó tényezők, illetve az 
eltérő nemzeti gyakorlatokból fakadó belső 
piaci versenytorzulás kialakulásának 
megakadályozásához. Az Alapot
közvetlenül a bankoknak kell 
finanszírozniuk, és forrásait uniós szinten 
kell összegyűjteni, hogy a szanálási 
forrásokat objektív módon oszthassák el a 
tagállamok között. Ez növeli a pénzügyi 
stabilitást és mérsékeli az egyes tagállamok 
vélt pénzügyi helyzete és az ezekben a 
tagállamokban működő bankok és 
vállalkozások finanszírozási költségei 
közötti összefüggést.

(11) A nemzeti bankszanálási alapok 
hálózata (a továbbiakban: az Alap) 
nélkülözhetetlen elem, amelynek 
hiányában az egységes szanálási 
mechanizmus nem tudna megfelelően 
működni. A nemzeti finanszírozás eltérő 
rendszerei megzavarnák az egységes 
bankszanálási szabályok alkalmazását a 
belső piacon. Az Alapnak segítenie kell 
biztosítani azt, hogy egységes 
adminisztratív gyakorlatot alkalmazzanak a 
szanálás finanszírozásában, valamint hozzá 
kell járulnia az alapvető szabadságok 
gyakorlását akadályozó tényezők, illetve az 
eltérő nemzeti gyakorlatokból fakadó belső 
piaci versenytorzulás kialakulásának 
megakadályozásához. A nemzeti alapokat
közvetlenül a bankoknak kell 
finanszírozniuk, és forrásaikat uniós 
szinten kell összegyűjteni, hogy a szanálási 
forrásokat objektív módon oszthassák el a 
tagállamok között. A finanszírozásban – a 
pénzügyi tevékenység részarányának 
megfelelően – csak azoknak a 
tagállamoknak a nemzeti szanálási alapjai 
vennének részt, amelyekben a szanálás 
alatt álló bank működik, ami növeli a 
pénzügyi stabilitást és mérsékeli az egyes 
tagállamok vélt pénzügyi helyzete és az 
ezekben a tagállamokban működő bankok 
és vállalkozások finanszírozási költségei 
közötti összefüggést.

Or. en

Módosítás 109
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Egységes Bankszanálási Alap (a 
továbbiakban: az Alap) nélkülözhetetlen 
elem, amelynek hiányában az egységes 
szanálási mechanizmus nem tudna 
megfelelően működni. A nemzeti 
finanszírozás eltérő rendszerei 
megzavarnák az egységes bankszanálási 
szabályok alkalmazását a belső piacon. Az 
Alapnak segítenie kell biztosítani azt, hogy 
egységes adminisztratív gyakorlatot 
alkalmazzanak a szanálás 
finanszírozásában, valamint hozzá kell 
járulnia az alapvető szabadságok 
gyakorlását akadályozó tényezők, illetve az 
eltérő nemzeti gyakorlatokból fakadó belső 
piaci versenytorzulás kialakulásának 
megakadályozásához. Az Alapot 
közvetlenül a bankoknak kell 
finanszírozniuk, és forrásait uniós szinten 
kell összegyűjteni, hogy a szanálási 
forrásokat objektív módon oszthassák el a 
tagállamok között. Ez növeli a pénzügyi 
stabilitást és mérsékeli az egyes tagállamok 
vélt pénzügyi helyzete és az ezekben a 
tagállamokban működő bankok és 
vállalkozások finanszírozási költségei 
közötti összefüggést.

(11) Az Egységes Bankszanálási Alap (a
továbbiakban: az Alap) nélkülözhetetlen 
elem, amelynek hiányában az egységes 
szanálási mechanizmus nem tudna 
megfelelően működni. A nemzeti 
finanszírozás eltérő rendszerei 
megzavarnák az egységes bankszanálási 
szabályok alkalmazását a belső piacon. Az 
Alapnak segítenie kell biztosítani azt, hogy 
egységes adminisztratív gyakorlatot 
alkalmazzanak a szanálás 
finanszírozásában, valamint hozzá kell 
járulnia az alapvető szabadságok 
gyakorlását akadályozó tényezők, illetve az 
eltérő nemzeti gyakorlatokból fakadó belső 
piaci versenytorzulás kialakulásának 
megakadályozásához. Az Alapot 
közvetlenül a bankoknak kell 
finanszírozniuk, és forrásait uniós szinten 
kell összegyűjteni, hogy a szanálási 
forrásokat objektív módon oszthassák el a 
tagállamok között. Ez növeli a pénzügyi 
stabilitást és mérsékeli az egyes tagállamok 
vélt pénzügyi helyzete és az ezekben a 
tagállamokban működő bankok és 
vállalkozások finanszírozási költségei 
közötti összefüggést. A részt vevő 
bankoknak egy rendszer, egy nemzeti vagy 
az egységes szanálási alap 
finanszírozásához kell hozzájárulniuk. 

Or. en

Módosítás 110
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Egységes Bankszanálási Alap (a 
továbbiakban: az Alap) nélkülözhetetlen 

(11) Az Egységes Bankszanálási Alap (a 
továbbiakban: az Alap) nélkülözhetetlen 
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elem, amelynek hiányában az egységes 
szanálási mechanizmus nem tudna 
megfelelően működni. A nemzeti 
finanszírozás eltérő rendszerei 
megzavarnák az egységes bankszanálási 
szabályok alkalmazását a belső piacon. Az 
Alapnak segítenie kell biztosítani azt, hogy 
egységes adminisztratív gyakorlatot 
alkalmazzanak a szanálás 
finanszírozásában, valamint hozzá kell 
járulnia az alapvető szabadságok 
gyakorlását akadályozó tényezők, illetve az 
eltérő nemzeti gyakorlatokból fakadó belső 
piaci versenytorzulás kialakulásának
megakadályozásához. Az Alapot 
közvetlenül a bankoknak kell 
finanszírozniuk, és forrásait uniós szinten 
kell összegyűjteni, hogy a szanálási 
forrásokat objektív módon oszthassák el a 
tagállamok között. Ez növeli a pénzügyi 
stabilitást és mérsékeli az egyes tagállamok 
vélt pénzügyi helyzete és az ezekben a 
tagállamokban működő bankok és 
vállalkozások finanszírozási költségei 
közötti összefüggést.

elem, amelynek hiányában az egységes 
szanálási mechanizmus nem tudna 
megfelelően működni. A nemzeti 
finanszírozás eltérő rendszerei 
megzavarnák az egységes bankszanálási 
szabályok alkalmazását a belső piacon. Az 
Alapnak segítenie kell biztosítani azt, hogy 
egységes adminisztratív gyakorlatot 
alkalmazzanak a szanálás 
finanszírozásában, valamint hozzá kell 
járulnia az alapvető szabadságok 
gyakorlását akadályozó tényezők, illetve az 
eltérő nemzeti gyakorlatokból fakadó belső 
piaci versenytorzulás kialakulásának 
megakadályozásához. Az Alapot 
közvetlenül a bankoknak kell 
finanszírozniuk, és forrásait uniós szinten 
kell összegyűjteni, hogy a szanálási 
forrásokat objektív módon oszthassák el a 
tagállamok között. Ez növeli a pénzügyi 
stabilitást és mérsékeli az egyes tagállamok 
vélt pénzügyi helyzete és az ezekben a 
tagállamokban működő bankok és 
vállalkozások finanszírozási költségei 
közötti összefüggést. Az EUMSZ 114. 
cikke által biztosított jogalap fenntartása 
és a fenti összefüggés további oldása 
érdekében tiltani kell az egységes 
szanálási mechanizmus azon döntéseit, 
amelyek közvetlenül sértik a tagállamok 
költségvetési hatáskörét.

Or. en

Módosítás 111
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Csak akkor biztosítható a [ ]
irányelvben meghatározott bankszanálási 
szabályoknak a részt vevő tagállamokban 
való, egységes uniós szanálási hatóság 

(13) Csak akkor biztosítható a(z) [ ]
irányelvben meghatározott bankszanálási 
szabályoknak a részt vevő tagállamokban 
való, egységes uniós szanálási hatóság 
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általi központi alkalmazása, ha az 
egymástól eltérő tagállami értelmezéseket 
elkerülendő az egységes szanálási 
mechanizmus létrehozásának és 
működésének szabályai közvetlenül 
alkalmazandóak a tagállamokban. Ez a 
belső piac egészét tekintve előnyös, mivel 
nem csupán a részt vevő tagállamokban, 
hanem a teljes belső piacon hozzájárul a 
tisztességes verseny biztosításához és az 
alapvető szabadságok gyakorlása előtt álló 
akadályok felszámolásához.

általi központi alkalmazása, ha az 
egymástól eltérő tagállami értelmezéseket 
elkerülendő az egységes szanálási 
mechanizmus létrehozásának és 
működésének szabályai közvetlenül 
alkalmazandóak a tagállamokban. A 
szanálási eszközök harmonizált 
alkalmazása érdekében a Testületnek a 
Bizottsággal együtt el kell fogadnia egy 
szanálási kódexet, amely egyértelmű és 
részletes iránymutatást ad a(z) [ ] 
irányelvben meghatározott szanálási 
eszközök alkalmazására vonatkozóan. Ez 
a belső piac egészét tekintve előnyös, 
mivel nem csupán a részt vevő 
tagállamokban, hanem a teljes belső piacon 
hozzájárul a tisztességes verseny 
biztosításához és az alapvető szabadságok 
gyakorlása előtt álló akadályok 
felszámolásához.

Or. en

Módosítás 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Csak akkor biztosítható a [ ]
irányelvben meghatározott bankszanálási 
szabályoknak a részt vevő tagállamokban 
való, egységes uniós szanálási hatóság
általi központi alkalmazása, ha az 
egymástól eltérő tagállami értelmezéseket 
elkerülendő az egységes szanálási 
mechanizmus létrehozásának és 
működésének szabályai közvetlenül 
alkalmazandóak a tagállamokban. Ez a 
belső piac egészét tekintve előnyös, mivel 
nem csupán a részt vevő tagállamokban, 
hanem a teljes belső piacon hozzájárul a 
tisztességes verseny biztosításához és az 
alapvető szabadságok gyakorlása előtt álló 

(13) Csak akkor biztosítható a(z) [ ]
irányelvben meghatározott bankszanálási 
szabályoknak a részt vevő tagállamokban 
való, egységes uniós szanálási 
mechanizmus általi központi alkalmazása, 
ha az egymástól eltérő tagállami 
értelmezéseket elkerülendő az egységes 
szanálási mechanizmus létrehozásának és 
működésének szabályai közvetlenül 
alkalmazandóak a tagállamokban. Ez a 
belső piac egészét tekintve előnyös, mivel 
nem csupán a részt vevő tagállamokban, 
hanem a teljes belső piacon hozzájárul a 
tisztességes verseny biztosításához és az 
alapvető szabadságok gyakorlása előtt álló 
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akadályok felszámolásához. akadályok felszámolásához.

Or. en

Módosítás 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az egységes szanálási 
mechanizmusnak – a(z) [ ] tanácsi rendelet 
alkalmazási körét tükrözve – a részt vevő 
tagállamokban letelepedett valamennyi
hitelintézetre ki kell terjednie. Az egységes 
szanálási mechanizmus keretében 
mindazonáltal lehetővé kell tenni egy részt 
vevő tagállam bármely hitelintézetének 
közvetlen szanálását, hogy ezáltal 
elkerülhetőek legyenek a belső piac 
aszimmetriái a csődközeli helyzetbe került 
intézmények és a hitelezők szanálás során 
való kezelése tekintetében. Amennyiben az 
anyavállalat, a befektetési vállalkozások és 
a pénzügyi intézmények az EKB összevont 
felügyelete alá tartoznak, az egységes 
szanálási mechanizmus alkalmazási 
körének rájuk is ki kell terjednie. Bár az 
EKB ezeket az intézményeket nem egyéni 
alapon fogja felügyelni, mégis az EKB lesz 
az egyetlen felügyeleti szerv, amely átfogó 
képet kap arról a kockázatról, amelynek a 
csoport, és így közvetetten az egyes tagok 
is ki vannak téve. Ha az EKB összevont 
felügyelete alatt álló intézményeket 
kizárnák az egységes szanálási 
mechanizmus alkalmazási köréből, 
lehetetlenné válna a bankcsoportok 
szanálásának tervezése és a csoportszintű 
szanálási stratégia kialakítása, továbbá a 
szanálási határozatok sokkal kevésbé 
lennének hatékonyak.

(14) A bankunión belül a felelősségnek és
az ellenőrzésnek azonos szinten kell 
érvényesülnie. A közvetlen európai 
felügyelet alatt álló bankokat közvetlenül 
európai szinten kell szanálni is. Az
egységes szanálási mechanizmusnak ezért 
az EKB közvetlen felügyelete alatt álló 
minden hitelintézetre ki kell terjednie.
Amennyiben az anyavállalat, a befektetési 
vállalkozások és a pénzügyi intézmények 
az EKB összevont felügyelete alá 
tartoznak, az egységes szanálási 
mechanizmus alkalmazási körének rájuk is 
ki kell terjednie. Bár az EKB ezeket az 
intézményeket nem egyéni alapon fogja 
felügyelni, mégis az EKB lesz az egyetlen 
felügyeleti szerv, amely átfogó képet kap 
arról a kockázatról, amelynek a csoport, és 
így közvetetten az egyes tagok is ki vannak 
téve. Ha az EKB összevont felügyelete 
alatt álló intézményeket kizárnák az 
egységes szanálási mechanizmus 
alkalmazási köréből, lehetetlenné válna a 
bankcsoportok szanálásának tervezése és a 
csoportszintű szanálási stratégia 
kialakítása, továbbá a szanálási határozatok 
sokkal kevésbé lennének hatékonyak.

Or. de
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Módosítás 114
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az egységes szanálási 
mechanizmusnak – a(z) [ ] tanácsi rendelet 
alkalmazási körét tükrözve – a részt vevő 
tagállamokban letelepedett valamennyi 
hitelintézetre ki kell terjednie. Az egységes 
szanálási mechanizmus keretében 
mindazonáltal lehetővé kell tenni egy részt 
vevő tagállam bármely hitelintézetének 
közvetlen szanálását, hogy ezáltal 
elkerülhetőek legyenek a belső piac 
aszimmetriái a csődközeli helyzetbe került 
intézmények és a hitelezők szanálás során 
való kezelése tekintetében. Amennyiben az 
anyavállalat, a befektetési vállalkozások és
a pénzügyi intézmények az EKB összevont 
felügyelete alá tartoznak, az egységes 
szanálási mechanizmus alkalmazási 
körének rájuk is ki kell terjednie. Bár az 
EKB ezeket az intézményeket nem egyéni 
alapon fogja felügyelni, mégis az EKB lesz 
az egyetlen felügyeleti szerv, amely átfogó 
képet kap arról a kockázatról, amelynek a 
csoport, és így közvetetten az egyes tagok 
is ki vannak téve. Ha az EKB összevont 
felügyelete alatt álló intézményeket 
kizárnák az egységes szanálási 
mechanizmus alkalmazási köréből, 
lehetetlenné válna a bankcsoportok 
szanálásának tervezése és a csoportszintű 
szanálási stratégia kialakítása, továbbá a 
szanálási határozatok sokkal kevésbé 
lennének hatékonyak.

(14) A bankunión belül meg kell 
különböztetni a hitelintézetek európai és 
nemzeti szintű felügyeletét és szanálását.
Az egységes felügyeleti mechanizmus 
keretében közvetlenül európai szinten 
felügyelt hitelintézeteknek e rendelet 
hatálya alá kell tartozniuk. Az egységes
szanálási mechanizmusnak ennélfogva ki 
kell terjednie az EKB közvetlen felügyelete 
alá tartozó valamennyi hitelintézetre. A 
nemzeti szinten felügyelt hitelintézeteket 
nemzeti szinten kell szanálni. Amennyiben 
az anyavállalat, a befektetési vállalkozások 
és a pénzügyi intézmények az EKB 
összevont felügyelete alá tartoznak, az 
egységes szanálási mechanizmus 
alkalmazási körének rájuk is ki kell 
terjednie. Bár az EKB ezeket az 
intézményeket nem egyéni alapon fogja 
felügyelni, mégis az EKB lesz az egyetlen 
felügyeleti szerv, amely átfogó képet kap 
arról a kockázatról, amelynek a csoport, és 
így közvetetten az egyes tagok is ki vannak 
téve. Ha az EKB összevont felügyelete 
alatt álló intézményeket kizárnák az 
egységes szanálási mechanizmus 
alkalmazási köréből, lehetetlenné válna a 
bankcsoportok szanálásának tervezése és a 
csoportszintű szanálási stratégia 
kialakítása, továbbá a szanálási határozatok 
sokkal kevésbé lennének hatékonyak.

Or. en
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Módosítás 115
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az egységes szanálási 
mechanizmusnak – a(z) [ ] tanácsi 
rendelet alkalmazási körét tükrözve – a 
részt vevő tagállamokban letelepedett 
valamennyi hitelintézetre ki kell terjednie. 
Az egységes szanálási mechanizmus 
keretében mindazonáltal lehetővé kell 
tenni egy részt vevő tagállam bármely 
hitelintézetének közvetlen szanálását, 
hogy ezáltal elkerülhetőek legyenek a 
belső piac aszimmetriái a csődközeli 
helyzetbe került intézmények és a 
hitelezők szanálás során való kezelése 
tekintetében. Amennyiben az anyavállalat, 
a befektetési vállalkozások és a pénzügyi 
intézmények az EKB összevont felügyelete 
alá tartoznak, az egységes szanálási 
mechanizmus alkalmazási körének rájuk is 
ki kell terjednie. Bár az EKB ezeket az 
intézményeket nem egyéni alapon fogja 
felügyelni, mégis az EKB lesz az egyetlen 
felügyeleti szerv, amely átfogó képet kap 
arról a kockázatról, amelynek a csoport, és 
így közvetetten az egyes tagok is ki vannak 
téve. Ha az EKB összevont felügyelete 
alatt álló intézményeket kizárnák az 
egységes szanálási mechanizmus 
alkalmazási köréből, lehetetlenné válna a 
bankcsoportok szanálásának tervezése és a 
csoportszintű szanálási stratégia 
kialakítása, továbbá a szanálási határozatok 
sokkal kevésbé lennének hatékonyak.

(14) Amennyiben az anyavállalat, a 
befektetési vállalkozások és a pénzügyi 
intézmények az EKB összevont felügyelete 
alá tartoznak, az egységes szanálási 
mechanizmus alkalmazási körének rájuk is 
ki kell terjednie. Bár az EKB ezeket az 
intézményeket nem egyéni alapon fogja 
felügyelni, mégis az EKB lesz az egyetlen 
felügyeleti szerv, amely átfogó képet kap 
arról a kockázatról, amelynek a csoport, és 
így közvetetten az egyes tagok is ki vannak 
téve. Ha az EKB összevont felügyelete 
alatt álló intézményeket kizárnák az 
egységes szanálási mechanizmus 
alkalmazási köréből, lehetetlenné válna a 
bankcsoportok szanálásának tervezése és a 
csoportszintű szanálási stratégia 
kialakítása, továbbá a szanálási határozatok 
sokkal kevésbé lennének hatékonyak.

Or. en

Módosítás 116
Sharon Bowles
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az egységes szanálási 
mechanizmuson belül a legmegfelelőbb 
szinten kell meghozni a döntéseket.

(15) Az egységes szanálási 
mechanizmuson belül a legmegfelelőbb 
szinten kell meghozni a döntéseket. Ennek 
megfelelően az egységes szanálási 
mechanizmus Szanálási Testületét (a 
továbbiakban a Testület) úgy kell 
létrehozni, hogy az egyedüli szanálási 
hatóságként járjon el.

Or. en

Módosítás 117
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az egységes szanálási 
mechanizmuson belül a legmegfelelőbb 
szinten kell meghozni a döntéseket.

(15) Az egységes szanálási 
mechanizmuson belül a legmegfelelőbb 
szinten kell meghozni a döntéseket. A 
Testületet és különösen a Testület vezetői 
ülését fel kell hatalmazni, hogy a lehető 
legteljesebb mértékben előkészítse és 
meghozza a szanálási eljárásra vonatkozó 
valamennyi döntést, miközben tiszteletben 
tartja a Bizottságnak az EUMSZ-ben és 
különösen annak 114. és 107. cikkében 
meghatározott szerepét.

Or. en

Módosítás 118
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EKB – mint az egységes 
felügyeleti rendszer felügyeleti szerve –
képes legjobban felmérni, hogy a 
hitelintézet csődközeli helyzetben van-e 
vagy valószínűsíthetően fizetésképtelenné 
válik, illetve van-e reális kilátás arra, hogy 
egy alternatív magánszektori vagy 
felügyeleti beavatkozás ésszerű időn belül 
megakadályozza a csődöt. A Testületnek –
az EKB-tól kapott értesítés alapján –
ajánlást kell készítenie a Bizottságnak. 
Mivel az egymástól eltérő érdekeket 
egyensúlyba kell hozni, a Bizottságnak 
döntenie kell arról, hogy egy intézményt 
szanálás alá von-e vagy sem, valamint a 
Testület jövőbeni szanálási intézkedéseit 
meghatározó, egyértelmű és részletes 
szanálási keretről. Ezen a kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 
rendszerről, és tájékoztatnia kell a nemzeti 
szanálási hatóságokat a nemzeti szinten 
végrehajtandó szanálási eszközökről és 
jogkörökről.

(16) Az EKB – mint az egységes 
felügyeleti rendszer felügyeleti szerve –
képes legjobban felmérni, hogy a 
hitelintézet csődközeli helyzetben van-e 
vagy valószínűsíthetően fizetésképtelenné 
válik, illetve van-e reális kilátás arra, hogy 
egy alternatív magánszektori vagy 
felügyeleti beavatkozás ésszerű időn belül 
megakadályozza a csődöt.

Or. en

Indokolás

A 16. cikk (6) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban a Bizottság nem tölt be vezető 
szerepet a szanálási eljárásban, és nincs a hitelintézetek szanálásával kapcsolatos 
döntéshozatali hatásköre. A Bizottság tehát nem dönt arról, hogy valamely szervezetet 
szanálás alá kell-e vonni, mivel az hatáskörének túllépése lenne.

Módosítás 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EKB – mint az egységes 
felügyeleti rendszer felügyeleti szerve –

(16) Az EKB – mint az egységes 
felügyeleti rendszer felügyeleti szerve –
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képes legjobban felmérni, hogy a 
hitelintézet csődközeli helyzetben van-e 
vagy valószínűsíthetően fizetésképtelenné 
válik, illetve van-e reális kilátás arra, hogy 
egy alternatív magánszektori vagy 
felügyeleti beavatkozás ésszerű időn belül 
megakadályozza a csődöt. A Testületnek –
az EKB-tól kapott értesítés alapján –
ajánlást kell készítenie a Bizottságnak. 
Mivel az egymástól eltérő érdekeket 
egyensúlyba kell hozni, a Bizottságnak 
döntenie kell arról, hogy egy intézményt 
szanálás alá von-e vagy sem, valamint a 
Testület jövőbeni szanálási intézkedéseit 
meghatározó, egyértelmű és részletes 
szanálási keretről. Ezen a kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 
rendszerről, és tájékoztatnia kell a nemzeti 
szanálási hatóságokat a nemzeti szinten 
végrehajtandó szanálási eszközökről és 
jogkörökről.

képes legjobban felmérni, hogy a 
hitelintézet csődközeli helyzetben van-e 
vagy valószínűsíthetően fizetésképtelenné 
válik, illetve van-e reális kilátás arra, hogy 
egy alternatív magánszektori vagy 
felügyeleti beavatkozás ésszerű időn belül 
megakadályozza a csődöt. Az EKB a 
bankok helyreállításáról és szanálásáról 
szóló irányelvben meghatározott 
kritériumok alapján dönt arról, hogy egy 
intézményt szanálás alá von-e vagy sem. A 
Testületnek kell döntenie a székhely 
szerinti tagállam szanálási hatóságának
jövőbeni szanálási intézkedéseit 
meghatározó, egyértelmű és részletes 
szanálási keretről. Ezen a kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 
rendszerről, és tájékoztatnia kell a székhely 
szerinti tagállam, továbbá adott esetben a 
fogadó tagállam nemzeti szanálási 
hatóságait a nemzeti szinten végrehajtandó 
szanálási eszközökről és jogkörökről.

Or. en

Indokolás

A Gazdasági és Monetáris Bizottságnak a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló 
irányelvvel kapcsolatos álláspontja szerint az illetékes hatóság indítja el a szanálást (ahogy 
az egységes felügyeleti rendszeren belül az EKB).

Módosítás 120
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EKB – mint az egységes 
felügyeleti rendszer felügyeleti szerve –
képes legjobban felmérni, hogy a 
hitelintézet csődközeli helyzetben van-e 
vagy valószínűsíthetően fizetésképtelenné 
válik, illetve van-e reális kilátás arra, hogy 
egy alternatív magánszektori vagy 

(16) Az EKB – mint az egységes 
felügyeleti rendszer felügyeleti szerve –
képes legjobban felmérni, hogy a 
hitelintézet csődközeli helyzetben van-e 
vagy valószínűsíthetően fizetésképtelenné 
válik, illetve van-e reális kilátás arra, hogy 
egy alternatív magánszektori vagy 
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felügyeleti beavatkozás ésszerű időn belül 
megakadályozza a csődöt. A Testületnek –
az EKB-tól kapott értesítés alapján –
ajánlást kell készítenie a Bizottságnak. 
Mivel az egymástól eltérő érdekeket 
egyensúlyba kell hozni, a Bizottságnak 
döntenie kell arról, hogy egy intézményt 
szanálás alá von-e vagy sem, valamint a 
Testület jövőbeni szanálási intézkedéseit 
meghatározó, egyértelmű és részletes 
szanálási keretről. Ezen a kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási
rendszerről, és tájékoztatnia kell a nemzeti 
szanálási hatóságokat a nemzeti szinten 
végrehajtandó szanálási eszközökről és 
jogkörökről.

felügyeleti beavatkozás ésszerű időn belül 
megakadályozza a csődöt. Ezért az EKB-
nak értesítenie kell a testületet, ha úgy 
ítéli meg, hogy egy intézmény csődközeli 
helyzetbe került vagy valószínűsíthetően 
fizetésképtelenné válik. A Testületnek – az 
EKB-tól kapott értesítés alapján – a 
szanálási tervek, a bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló [ ] 
irányelv rendelkezései és az állami 
támogatásra vonatkozó bizottsági 
döntések alapján szanálási rendszert kell 
kidolgoznia, és tájékoztatnia kell a nemzeti 
szanálási hatóságokat a nemzeti szinten 
végrehajtandó szanálási eszközökről és 
jogkörökről.

Or. en

Módosítás 121
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EKB – mint az egységes 
felügyeleti rendszer felügyeleti szerve –
képes legjobban felmérni, hogy a 
hitelintézet csődközeli helyzetben van-e 
vagy valószínűsíthetően fizetésképtelenné 
válik, illetve van-e reális kilátás arra, hogy 
egy alternatív magánszektori vagy 
felügyeleti beavatkozás ésszerű időn belül 
megakadályozza a csődöt. A Testületnek –
az EKB-tól kapott értesítés alapján –
ajánlást kell készítenie a Bizottságnak.
Mivel az egymástól eltérő érdekeket 
egyensúlyba kell hozni, a Bizottságnak 
döntenie kell arról, hogy egy intézményt 
szanálás alá von-e vagy sem, valamint a 
Testület jövőbeni szanálási intézkedéseit 
meghatározó, egyértelmű és részletes 
szanálási keretről. Ezen a kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 

(16) Az EKB felügyeleti tanácsa – mint az 
egységes felügyeleti rendszer felügyeleti 
szerve – képes legjobban felmérni, hogy a 
hitelintézet csődközeli helyzetben van-e 
vagy valószínűsíthetően fizetésképtelenné 
válik, illetve van-e reális kilátás arra, hogy 
egy alternatív magánszektori vagy 
felügyeleti beavatkozás ésszerű időn belül 
megakadályozza a csődöt. A Testületnek –
az EKB-tól kapott értesítés alapján –
határozattervezetet kell készítenie a 
Bizottságnak arról, hogy egy intézményt 
szanálás alá kell-e vonni vagy sem. A 
határozattervezetnek magában kell 
foglalnia egy ajánlást a szanálási 
eszközök keretére és adott esetben az Alap 
igénybevételi keretére vonatkozóan. Mivel 
az egymástól eltérő érdekeket egyensúlyba 
kell hozni, a Bizottságnak kell döntenie a 



AM\1006888HU.doc 31/189 PE521.747v01-00

HU

rendszerről, és tájékoztatnia kell a nemzeti 
szanálási hatóságokat a nemzeti szinten 
végrehajtandó szanálási eszközökről és 
jogkörökről.

határozattervezet elfogadásáról. Ezen a 
kereten belül a Testületnek döntenie kell a 
szanálási rendszerről, és tájékoztatnia kell 
a nemzeti szanálási hatóságokat a nemzeti 
szinten végrehajtandó szanálási 
eszközökről és jogkörökről. A Bizottság 
felkérheti a Testületet a határozattervezet 
felülvizsgálatára.

Or. en

Módosítás 122
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EKB – mint az egységes 
felügyeleti rendszer felügyeleti szerve –
képes legjobban felmérni, hogy a 
hitelintézet csődközeli helyzetben van-e 
vagy valószínűsíthetően fizetésképtelenné 
válik, illetve van-e reális kilátás arra, hogy 
egy alternatív magánszektori vagy 
felügyeleti beavatkozás ésszerű időn belül 
megakadályozza a csődöt. A Testületnek –
az EKB-tól kapott értesítés alapján –
ajánlást kell készítenie a Bizottságnak. 
Mivel az egymástól eltérő érdekeket 
egyensúlyba kell hozni, a Bizottságnak 
döntenie kell arról, hogy egy intézményt 
szanálás alá von-e vagy sem, valamint a 
Testület jövőbeni szanálási intézkedéseit 
meghatározó, egyértelmű és részletes 
szanálási keretről. Ezen a kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 
rendszerről, és tájékoztatnia kell a nemzeti 
szanálási hatóságokat a nemzeti szinten 
végrehajtandó szanálási eszközökről és 
jogkörökről.

(16) Az EKB – mint az egységes 
felügyeleti rendszer felügyeleti szerve –
képes legjobban felmérni, hogy a 
hitelintézet csődközeli helyzetben van-e 
vagy valószínűsíthetően fizetésképtelenné 
válik, illetve van-e reális kilátás arra, hogy 
egy alternatív magánszektori vagy 
felügyeleti beavatkozás ésszerű időn belül 
megakadályozza a csődöt. A Testületnek –
az EKB-tól kapott értesítés alapján –
vezetői ülésén ajánlást kell készítenie a 
Bizottságnak. Mivel az egymástól eltérő 
érdekeket egyensúlyba kell hozni, a 
Bizottságnak döntenie kell arról, hogy egy 
intézményt szanálás alá von-e vagy sem, 
valamint a Testület jövőbeni szanálási 
intézkedéseit meghatározó, egyértelmű és 
részletes szanálási keretről. Ezen a kereten 
belül a Testületnek vezetői ülésén döntenie 
kell a szanálási rendszerről, és 
tájékoztatnia kell a nemzeti szanálási 
hatóságokat a nemzeti szinten 
végrehajtandó szanálási eszközökről és 
jogkörökről.

Or. en
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Módosítás 123
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az Európai Bizottság nem tölthet be 
vezető szerepet az e rendeletben 
meghatározott szanálási eljárásban, és 
nem lehet a 2. cikkben említett 
hitelintézetek szanálásával kapcsolatos 
döntéshozatali hatásköre.

Or. en

Módosítás 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Testület számára lehetővé kell tenni 
a döntéshozatalt, különösen a szanálás 
tervezése, a szanálhatóság értékelése, a 
szanálhatóság akadályainak elmozdítása és 
a szanálási intézkedések előkészítése terén. 
A nemzeti szanálási hatóságoknak 
segíteniük kell a Testületet a szanálási 
tervek készítése és a szanálási határozatok 
előkészítése során. Emellett, mivel a 
szanálási hatáskörök gyakorlása a nemzeti 
jog alkalmazását is magában foglalja, a 
szanálási határozatok végrehajtásának a 
nemzeti szanálási hatóságok felelősségi 
körébe kell tartoznia.

(17) A Testület számára lehetővé kell tenni 
a döntéshozatalt, különösen a szanálás 
tervezése, a szanálhatóság értékelése, 
szanálási alapok hálózatán belüli 
tehermegosztás pontos meghatározása, a 
szanálhatóság akadályainak elmozdítása és 
a szanálási intézkedések előkészítése terén. 
A nemzeti szanálási hatóságoknak 
segíteniük kell a Testületet a szanálási 
tervek készítése és a szanálási határozatok 
előkészítése során. Emellett, mivel a 
szanálási hatáskörök gyakorlása a nemzeti 
jog alkalmazását is magában foglalja, a 
szanálási határozatok végrehajtásának a 
nemzeti szanálási hatóságok felelősségi 
körébe kell tartoznia.

Or. en
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Módosítás 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A belső piac megfelelő működése 
szempontjából kulcsfontosságú, hogy 
valamennyi szanálási intézkedésre azonos 
szabályok vonatkozzanak, függetlenül 
attól, hogy a nemzeti szanálási hatóságok a 
[ ] irányelv vagy az egységes szanálási 
mechanizmus keretében döntöttek-e róluk. 
A Bizottság az EUMSZ 107. cikke 
fényében megvizsgálja ezeket az 
intézkedéseket. Amennyiben a 
szanálásfinanszírozási megoldások 
igénybevétele nem jár az EUMSZ 107. 
cikkének (1) bekezdése szerinti állami 
támogatás igénybevételével, a Bizottság a 
belső piac egyenlő versenyfeltételeinek 
biztosítása érdekében az EUMSZ 107. 
cikkének analógiájára megvizsgálja az 
adott intézkedéseket. Amennyiben az Alap 
Testület által javasolt igénybevétele nem 
terjed ki az EUMSZ 107. cikke szerinti 
állami támogatás igénybevételére, és ezért 
nincs szükség az EUMSZ 108. cikke 
szerinti értesítésre, a belső piac részt vevő 
és részt nem vevő tagállamok közötti 
integritásának biztosítása érdekében a 
Bizottságnak az Alap javasolt 
igénybevételét az EUMSZ 107. cikkében 
lefektetett, állami támogatásra vonatkozó 
szabályok analógiájára kell értékelnie. A 
Testület mindaddig nem dönthet a 
szanálási rendszerről, amíg a Bizottság az 
állami támogatásra vonatkozó szabályok 
analógiájára meg nem győződik arról, 
hogy az Alap igénybevétele követi a 
nemzeti finanszírozási megoldások révén 
történő beavatkozás szabályait.

(18) A belső piac megfelelő működése 
szempontjából kulcsfontosságú, hogy 
valamennyi szanálási intézkedésre azonos 
szabályok vonatkozzanak, függetlenül 
attól, hogy a nemzeti szanálási hatóságok 
a(z) [ ] irányelv vagy az egységes szanálási 
mechanizmus keretében döntöttek-e róluk. 
A Bizottság az EUMSZ 107. cikke 
fényében megvizsgálja ezeket az 
intézkedéseket, és a belső piac részt vevő 
és részt nem vevő tagállamok közötti 
integritásának biztosítása érdekében a 
Bizottságnak alkalmaznia kell az EUMSZ 
107. cikkében lefektetett, állami 
támogatásra vonatkozó szabályokat.

Or. en
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Módosítás 126
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A belső piac megfelelő működése 
szempontjából kulcsfontosságú, hogy 
valamennyi szanálási intézkedésre azonos 
szabályok vonatkozzanak, függetlenül 
attól, hogy a nemzeti szanálási hatóságok a 
[ ] irányelv vagy az egységes szanálási 
mechanizmus keretében döntöttek-e róluk. 
A Bizottság az EUMSZ 107. cikke 
fényében megvizsgálja ezeket az 
intézkedéseket. Amennyiben a 
szanálásfinanszírozási megoldások 
igénybevétele nem jár az EUMSZ 107. 
cikkének (1) bekezdése szerinti állami 
támogatás igénybevételével, a Bizottság a 
belső piac egyenlő versenyfeltételeinek 
biztosítása érdekében az EUMSZ 107. 
cikkének analógiájára megvizsgálja az 
adott intézkedéseket. Amennyiben az Alap 
Testület által javasolt igénybevétele nem 
terjed ki az EUMSZ 107. cikke szerinti 
állami támogatás igénybevételére, és ezért 
nincs szükség az EUMSZ 108. cikke 
szerinti értesítésre, a belső piac részt vevő 
és részt nem vevő tagállamok közötti 
integritásának biztosítása érdekében a 
Bizottságnak az Alap javasolt 
igénybevételét az EUMSZ 107. cikkében 
lefektetett, állami támogatásra vonatkozó 
szabályok analógiájára kell értékelnie. A 
Testület mindaddig nem dönthet a 
szanálási rendszerről, amíg a Bizottság az 
állami támogatásra vonatkozó szabályok 
analógiájára meg nem győződik arról, hogy 
az Alap igénybevétele követi a nemzeti 
finanszírozási megoldások révén történő 
beavatkozás szabályait.

(18) A belső piac megfelelő működése 
szempontjából kulcsfontosságú, hogy 
valamennyi szanálási intézkedésre azonos 
szabályok vonatkozzanak, függetlenül 
attól, hogy a nemzeti szanálási hatóságok 
a(z) [ ] irányelv vagy az egységes szanálási 
mechanizmus keretében döntöttek-e róluk. 
A Bizottság az EUMSZ 107. cikke 
fényében megvizsgálja ezeket az 
intézkedéseket. Amennyiben a 
szanálásfinanszírozási megoldások 
igénybevétele nem jár az EUMSZ 107. 
cikkének (1) bekezdése szerinti állami 
támogatás igénybevételével, a Bizottság a 
belső piac egyenlő versenyfeltételeinek 
biztosítása érdekében az EUMSZ 107. 
cikkének analógiájára megvizsgálja az 
adott intézkedéseket. Amennyiben az Alap 
Testület által javasolt igénybevétele – a 
Testület vezetői ülésén előirányzottak 
szerint – nem terjed ki az EUMSZ 107. 
cikke szerinti állami támogatás 
igénybevételére, és ezért nincs szükség az 
EUMSZ 108. cikke szerinti értesítésre, a 
belső piac részt vevő és részt nem vevő 
tagállamok közötti integritásának 
biztosítása érdekében a Bizottságnak az 
Alap javasolt igénybevételét az EUMSZ 
107. cikkében lefektetett, állami 
támogatásra vonatkozó szabályok 
analógiájára kell értékelnie. A Testület 
mindaddig nem dönthet a szanálási 
rendszerről, amíg a Bizottság az állami 
támogatásra vonatkozó szabályok 
analógiájára meg nem győződik arról, hogy 
az Alap igénybevétele követi a nemzeti 
finanszírozási megoldások révén történő 
beavatkozás szabályait.
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Or. en

Módosítás 127
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása 
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően sajátos szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie, 
amely eltér az Unió összes többi 
ügynökségére jellemző modelltől. A 
Testület összetételének biztosítania kell a 
szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A vezetői ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes, és a Bizottság, illetve az EKB 
képviselői vesznek részt. A Testület 
küldetését figyelembe véve az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest a Bizottság javaslata alapján, 
európai parlamenti meghallgatás után a 
Tanácsnak kell kineveznie. Az egyetlen 
részt vevő tagállamban letelepedett bank 
vagy csoport szanálásáról folytatott 
tárgyalások esetében a vezetői ülést is 
össze kell hívni, és a döntéshozatalba az 
érintett tagállam által kinevezett, a nemzeti 
szanálási hatóságot képviselő tagot is be 
kell vonni. Egy több országban 
tevékenykedő csoportról folytatott 
tárgyalások esetében a székhely szerinti és 
a fogadó tagállamok által kinevezett, a 
vonatkozó nemzeti szanálási hatóságokat 
képviselő tagokat egyaránt meg kell hívni a 
Testület vezetői ülésére, és be kell őket 
vonni a döntéshozatalba. Mindazonáltal a 
székhely szerinti és a fogadó tagállam 
hatóságainak a döntésre gyakorolt 

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása 
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően sajátos szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie, 
amely eltér az Unió összes többi 
ügynökségére jellemző modelltől. A 
Testület összetételének biztosítania kell a 
szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A vezetői ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes, és a Bizottság, illetve az EKB 
képviselői vesznek részt. A Testület 
küldetését figyelembe véve az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest a Bizottság javaslata alapján, 
európai parlamenti meghallgatás után a 
Tanácsnak kell kineveznie. Az egyetlen 
részt vevő tagállamban letelepedett bank 
vagy csoport szanálásáról folytatott 
tárgyalások esetében a vezetői ülést is 
össze kell hívni, és a döntéshozatalba az 
érintett tagállam által kinevezett, a nemzeti 
szanálási hatóságot képviselő tagot is be 
kell vonni. Egy több országban 
tevékenykedő csoportról folytatott 
tárgyalások esetében a székhely szerinti és 
a fogadó tagállamok által kinevezett, a 
vonatkozó nemzeti szanálási hatóságokat 
képviselő tagokat egyaránt meg kell hívni a 
Testület vezetői ülésére, és be kell őket 
vonni a döntéshozatalba. A több országban 
tevékenykedő csoport működésének 
terepéül szolgáló tagállamok 
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befolyását ki kell egyensúlyozni, ezért a 
fogadó tagállamok hatóságainak egyetlen 
közös szavazattal kell rendelkezniük. A 
Testület üléseire megfigyelők – köztük az 
Európai Stabilitási Mechanizmus és az 
eurócsoport képviselője – is meghívhatóak.

költségvetésére negatív hatást gyakorló 
döntés kiegyensúlyozott befolyásolása 
érdekében a vonatkozó nemzeti 
hatóságokat képviselő tagoknak egy-egy 
szavazattal kell rendelkezniük. A Testület 
üléseire megfigyelők – köztük az Európai 
Stabilitási Mechanizmus és az eurócsoport 
képviselője – is meghívhatóak.

Or. en

Módosítás 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása 
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően sajátos szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie, 
amely eltér az Unió összes többi 
ügynökségére jellemző modelltől. A 
Testület összetételének biztosítania kell a 
szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A vezetői ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes, és a Bizottság, illetve az EKB 
képviselői vesznek részt. A Testület 
küldetését figyelembe véve az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest a Bizottság javaslata alapján,
európai parlamenti meghallgatás után a 
Tanácsnak kell kineveznie. Az egyetlen 
részt vevő tagállamban letelepedett bank 
vagy csoport szanálásáról folytatott 
tárgyalások esetében a vezetői ülést is 
össze kell hívni, és a döntéshozatalba az 
érintett tagállam által kinevezett, a nemzeti 
szanálási hatóságot képviselő tagot is be 
kell vonni. Egy több országban 

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően sajátos szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie, 
amely eltér az Unió összes többi 
ügynökségére jellemző modelltől. A 
Testület összetételének biztosítania kell a 
szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A plenáris ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes, az EKB képviselője és 
valamennyi részt vevő tagállam nemzeti 
szanálási hatóságainak egy-egy 
képviselője vesz részt. A vezetői ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes és az EKB képviselője vesz részt.
A Testület küldetését figyelembe véve az 
ügyvezető igazgatót és az 
ügyvezetőigazgató-helyettest európai 
parlamenti meghallgatás után a Tanácsnak 
kell kineveznie. Az egyetlen részt vevő 
tagállamban letelepedett bank vagy csoport 
szanálásáról folytatott tárgyalások esetében 
a vezetői ülést is össze kell hívni, és a 
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tevékenykedő csoportról folytatott 
tárgyalások esetében a székhely szerinti és 
a fogadó tagállamok által kinevezett, a 
vonatkozó nemzeti szanálási hatóságokat 
képviselő tagokat egyaránt meg kell hívni a 
Testület vezetői ülésére, és be kell őket 
vonni a döntéshozatalba. Mindazonáltal a 
székhely szerinti és a fogadó tagállam 
hatóságainak a döntésre gyakorolt 
befolyását ki kell egyensúlyozni, ezért a 
fogadó tagállamok hatóságainak egyetlen
közös szavazattal kell rendelkezniük. A 
Testület üléseire megfigyelők – köztük az 
Európai Stabilitási Mechanizmus és az 
eurócsoport képviselője – is meghívhatóak.

döntéshozatalba az érintett tagállam által 
kinevezett, a nemzeti szanálási hatóságot 
képviselő tagot is be kell vonni. Egy több 
országban tevékenykedő csoportról 
folytatott tárgyalások esetében a székhely 
szerinti és a fogadó tagállamok által 
kinevezett, a vonatkozó nemzeti szanálási 
hatóságokat képviselő tagokat egyaránt 
meg kell hívni a Testület vezetői ülésére, 
és be kell őket vonni a döntéshozatalba. 
Mindazonáltal a székhely szerinti és a 
fogadó tagállam hatóságainak a döntésre 
gyakorolt befolyását ki kell egyensúlyozni, 
ezért a fogadó tagállamok hatóságainak 
kettő közös szavazattal kell rendelkezniük.
A székhely szerinti tagállam hatóságának 
szintén kettő szavazattal kell rendelkeznie. 
A Testület üléseire megfigyelők – köztük 
az Európai Stabilitási Mechanizmus és az 
eurócsoport képviselője – is meghívhatóak.

Or. en

Módosítás 129
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása 
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően sajátos szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie, 
amely eltér az Unió összes többi 
ügynökségére jellemző modelltől. A 
Testület összetételének biztosítania kell a 
szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A vezetői ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes, és a Bizottság, illetve az EKB 
képviselői vesznek részt. A Testület 

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása 
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően sajátos szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie. 
A Testület összetételének biztosítania kell 
a szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A vezetői ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes, és a Bizottság, illetve az EKB 
képviselői vesznek részt. A Testület 
küldetését figyelembe véve az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
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küldetését figyelembe véve az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest a Bizottság javaslata alapján, 
európai parlamenti meghallgatás után a 
Tanácsnak kell kineveznie. Az egyetlen 
részt vevő tagállamban letelepedett bank 
vagy csoport szanálásáról folytatott 
tárgyalások esetében a vezetői ülést is 
össze kell hívni, és a döntéshozatalba az 
érintett tagállam által kinevezett, a nemzeti 
szanálási hatóságot képviselő tagot is be 
kell vonni. Egy több országban 
tevékenykedő csoportról folytatott 
tárgyalások esetében a székhely szerinti és 
a fogadó tagállamok által kinevezett, a 
vonatkozó nemzeti szanálási hatóságokat 
képviselő tagokat egyaránt meg kell hívni a 
Testület vezetői ülésére, és be kell őket 
vonni a döntéshozatalba. Mindazonáltal a 
székhely szerinti és a fogadó tagállam 
hatóságainak a döntésre gyakorolt 
befolyását ki kell egyensúlyozni, ezért a 
fogadó tagállamok hatóságainak egyetlen 
közös szavazattal kell rendelkezniük. A 
Testület üléseire megfigyelők – köztük az 
Európai Stabilitási Mechanizmus és az 
eurócsoport képviselője – is meghívhatóak.

helyettest a Bizottság javaslata alapján, 
európai parlamenti jóváhagyás után a 
Tanácsnak kell kineveznie. Az egyetlen 
részt vevő tagállamban letelepedett bank 
vagy csoport szanálásáról folytatott 
tárgyalások esetében a vezetői ülést is 
össze kell hívni, és a döntéshozatalba az 
érintett tagállam által kinevezett, a nemzeti 
szanálási hatóságot képviselő tagot is be 
kell vonni. Egy több országban 
tevékenykedő csoportról folytatott 
tárgyalások esetében a székhely szerinti és 
a fogadó tagállamok által kinevezett, a 
vonatkozó nemzeti szanálási hatóságokat 
képviselő tagokat egyaránt meg kell hívni a 
Testület vezetői ülésére, és be kell őket 
vonni a döntéshozatalba. Mindazonáltal a 
székhely szerinti és a fogadó tagállam 
hatóságainak a döntésre gyakorolt 
befolyását ki kell egyensúlyozni, 
figyelembe véve a tagállambeli érintett 
vállalkozások méretét. A Testület üléseire 
megfigyelők – köztük az Európai 
Stabilitási Mechanizmus és az eurócsoport 
képviselője – is meghívhatóak.

Or. en

Módosítás 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása 
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően sajátos szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie, 
amely eltér az Unió összes többi 
ügynökségére jellemző modelltől. A 

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása 
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően sajátos szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie, 
amely eltér az Unió összes többi 
ügynökségére jellemző modelltől. A 
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Testület összetételének biztosítania kell a 
szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A vezetői ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes, és a Bizottság, illetve az EKB 
képviselői vesznek részt. A Testület 
küldetését figyelembe véve az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest a Bizottság javaslata alapján, 
európai parlamenti meghallgatás után a 
Tanácsnak kell kineveznie. Az egyetlen 
részt vevő tagállamban letelepedett bank 
vagy csoport szanálásáról folytatott 
tárgyalások esetében a vezetői ülést is 
össze kell hívni, és a döntéshozatalba az 
érintett tagállam által kinevezett, a nemzeti 
szanálási hatóságot képviselő tagot is be 
kell vonni. Egy több országban 
tevékenykedő csoportról folytatott 
tárgyalások esetében a székhely szerinti és 
a fogadó tagállamok által kinevezett, a 
vonatkozó nemzeti szanálási hatóságokat 
képviselő tagokat egyaránt meg kell hívni a 
Testület vezetői ülésére, és be kell őket 
vonni a döntéshozatalba. Mindazonáltal a 
székhely szerinti és a fogadó tagállam 
hatóságainak a döntésre gyakorolt 
befolyását ki kell egyensúlyozni, ezért a 
fogadó tagállamok hatóságainak egyetlen 
közös szavazattal kell rendelkezniük. A 
Testület üléseire megfigyelők – köztük az 
Európai Stabilitási Mechanizmus és az 
eurócsoport képviselője – is meghívhatóak.

Testület összetételének biztosítania kell a 
szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A vezetői ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes, és a Bizottság, illetve az EKB 
képviselői vesznek részt. A Testület 
küldetését figyelembe véve az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest a Bizottság javaslata alapján, 
európai parlamenti meghallgatás után a 
Tanácsnak kell kineveznie. Az egyetlen 
részt vevő tagállamban letelepedett bank 
vagy csoport szanálásáról folytatott 
tárgyalások esetében a vezetői ülést is 
össze kell hívni, és a döntéshozatalba az 
érintett tagállam által kinevezett, a nemzeti 
szanálási hatóságot képviselő tagot is be 
kell vonni. Egy több országban 
tevékenykedő csoportról folytatott 
tárgyalások esetében a székhely szerinti és 
a fogadó tagállamok által kinevezett, a 
vonatkozó nemzeti szanálási hatóságokat 
képviselő tagokat egyaránt meg kell hívni a 
Testület vezetői ülésére, és be kell őket 
vonni a döntéshozatalba. Mindazonáltal a 
székhely szerinti és a fogadó tagállam 
hatóságainak a döntésre gyakorolt 
befolyását ki kell egyensúlyozni, ezért a 
fogadó tagállamok hatóságainak egyetlen 
közös szavazattal kell rendelkezniük. A 
tárgyalások során, a szanálási javaslatok 
megtételekor megfelelően figyelembe kell 
venni az érintett kötelezettségek nagyságát 
és a különböző tagállamokban érintett 
intézmények méretét. A Testület üléseire 
megfigyelők – köztük az Európai 
Stabilitási Mechanizmus és az eurócsoport 
képviselője – is meghívhatóak.

Or. en

Módosítás 131
Diogo Feio
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Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása 
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően sajátos szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie, 
amely eltér az Unió összes többi 
ügynökségére jellemző modelltől. A 
Testület összetételének biztosítania kell a 
szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A vezetői ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes, és a Bizottság, illetve az EKB 
képviselői vesznek részt. A Testület 
küldetését figyelembe véve az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest a Bizottság javaslata alapján, 
európai parlamenti meghallgatás után a 
Tanácsnak kell kineveznie. Az egyetlen 
részt vevő tagállamban letelepedett bank 
vagy csoport szanálásáról folytatott 
tárgyalások esetében a vezetői ülést is 
össze kell hívni, és a döntéshozatalba az 
érintett tagállam által kinevezett, a nemzeti 
szanálási hatóságot képviselő tagot is be 
kell vonni. Egy több országban 
tevékenykedő csoportról folytatott 
tárgyalások esetében a székhely szerinti és 
a fogadó tagállamok által kinevezett, a 
vonatkozó nemzeti szanálási hatóságokat 
képviselő tagokat egyaránt meg kell hívni a 
Testület vezetői ülésére, és be kell őket 
vonni a döntéshozatalba. Mindazonáltal a 
székhely szerinti és a fogadó tagállam 
hatóságainak a döntésre gyakorolt 
befolyását ki kell egyensúlyozni, ezért a 
fogadó tagállamok hatóságainak egyetlen 
közös szavazattal kell rendelkezniük. A 
Testület üléseire megfigyelők – köztük az 
Európai Stabilitási Mechanizmus és az 
eurócsoport képviselője – is meghívhatóak.

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása 
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően sajátos szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie, 
amely eltér az Unió összes többi 
ügynökségére jellemző modelltől. A 
Testület összetételének biztosítania kell a 
szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A plenáris ülést 
negyedévenként kell megtartani. A vezetői 
ülésen az ügyvezető igazgató, az 
ügyvezetőigazgató-helyettes, és a 
Bizottság, illetve az EKB képviselői 
vesznek részt. A Testület küldetését 
figyelembe véve az ügyvezető igazgatót és 
az ügyvezetőigazgató-helyettest a 
Bizottság javaslata alapján, európai 
parlamenti meghallgatás után a Tanácsnak 
kell kineveznie. Az egyetlen részt vevő 
tagállamban letelepedett bank vagy csoport 
szanálásáról folytatott tárgyalások esetében 
a vezetői ülést is össze kell hívni, és a 
döntéshozatalba az érintett tagállam által 
kinevezett, a nemzeti szanálási hatóságot 
képviselő tagot is be kell vonni. Egy több 
országban tevékenykedő csoportról 
folytatott tárgyalások esetében a székhely 
szerinti és a fogadó tagállamok által 
kinevezett, a vonatkozó nemzeti szanálási 
hatóságokat képviselő tagokat egyaránt 
meg kell hívni a Testület vezetői ülésére, 
és be kell őket vonni a döntéshozatalba. 
Mindazonáltal a székhely szerinti és a 
fogadó tagállam hatóságainak a döntésre 
gyakorolt befolyását ki kell egyensúlyozni, 
ezért a fogadó tagállamok hatóságainak 
egyetlen közös szavazattal kell 
rendelkezniük. Ezzel összefüggésben a 
Testületnek egy adminisztratív 
felülvizsgálati tanácsot is létre kell hoznia, 
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amely a nemzeti szanálási hatóság által 
benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján 
elvégzi a Testület vezetői ülésein a 
szanálási rendszerekkel és/vagy 
intézkedésekkel kapcsolatban meghozott 
döntések belső adminisztratív 
felülvizsgálatát. A Testület üléseire 
megfigyelők – köztük az Európai 
Stabilitási Mechanizmus és az eurócsoport 
képviselője – is meghívhatóak, akikre 
ugyanazok a szakmai titoktartási 
követelmények alkalmazandók, mint a 
Testület tagjaira, a Testület személyzetére 
és a részt vevő tagállamok által kicserélt 
vagy kirendelt, szanálási tevékenységeket 
folytató személyzetre.

Or. en

Módosítás 132
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A Testületnek a saját személyzetéből 
és a részt vevő tagállamok nemzeti 
szanálási hatóságainak alkalmazottaiból 
álló belső szanálási csoportokat kell 
létrehoznia, amelyeknek, a Testület vezető 
személyzete által kinevezett koordinátorok 
irányítása alatt, szanálási kollégiumként 
kell eljárniuk. A koordinátoroknak részt 
kell venniük a Testület vezetői ülésein, de 
a tárgyalások és a döntéshozatal során 
szavazati jogot nem kaphatnak. 
Amennyiben a szanálási csoport nem jut 
el egy vitás kérdés megoldásához, a 
koordinátor és/vagy bármely nemzeti 
szanálási hatóság a Testülethez 
folyamodhat, amely vezetői ülésén 
foglalkozik az üggyel és megoldja a vitás 
kérdést. A nemzeti szanálási hatóságok a 
Testület vezetői ülésein hozott döntéssel 
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szemben az adminisztratív felülvizsgálati 
tanácshoz fordulhatnak fellebbezéssel.

Or. en

Módosítás 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A Bizottságnak, a Tanácsnak és a 
részt nem vevő tagállamok szanálási 
hatóságainak és illetékes hatóságainak 
egyetértési megállapodást kell kötniük, 
amely általánosságban meghatározza a a 
bankok helyreállításáról és szanálásáról 
szóló [ ] irányelv szerinti feladataik 
ellátása során folytatott együttműködésük 
módját. Az egyetértési megállapodás 
többek között pontosíthatja a Bizottság és 
a Testület azon döntéseivel kapcsolatos 
konzultációt, amelyek hatással vannak a 
részt nem vevő tagállamban működő azon 
leányvállalatokra és fióktelepekre, 
amelyek anyavállalata egy részt vevő 
tagállamban telepedett le. Az egyetértési 
megállapodást rendszeresen felül kell 
vizsgálni.

Or. en

Módosítás 134
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Testület küldetéseinek és a 
szanálási céloknak – köztük az állami 

(20) A Bizottság és a Testület e rendelet 
szerinti feladatainak és a szanálási 
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pénzeszközök védelmének – a fényében a 
Testület működési költségeit a részt vevő 
tagállamokban levő intézmények 
hozzájárulásaiból kell fedezni.

céloknak – köztük az állami pénzeszközök 
védelmének – a fényében az egységes 
szanálási mechanizmus működését, ezen 
belül a Bizottság és a Testület valamennyi, 
az e rendelet szerinti feladataik 
ellátásához kapcsolódó költségét, valamint 
a Testület vagy a Bizottság bármely, az e 
rendelet szerinti feladataikból származó, 
szerződésen kívüli felelősségét a részt vevő 
tagállamokban levő intézmények 
hozzájárulásaiból kell fedezni. E költségek 
és felelősségek viselése semmilyen 
körülmények között nem lehet a 
tagállamok vagy az Unió költségvetési 
felelőssége.

Or. en

Módosítás 135
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Testület küldetéseinek és a 
szanálási céloknak – köztük az állami 
pénzeszközök védelmének – a fényében a 
Testület működési költségeit a részt vevő 
tagállamokban levő intézmények 
hozzájárulásaiból kell fedezni.

(20) A Testület küldetéseinek és a 
szanálási céloknak – köztük az állami 
pénzeszközök védelmének – a fényében a 
Testület működési költségeit a részt vevő 
tagállamokban levő intézmények 
hozzájárulásaiból kell fedezni. Ezeknek az 
intézményeknek semmilyen körülmények 
között nem szabad rendkívüli éves 
hozzájárulást fizetniük az adminisztratív 
kiadások fedezésére, és azokat nem szabad 
felkérni a nemzeti szanálási hatóságaik 
költségvetéséhez való hozzájárulásra.

Or. en

Módosítás 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló [ ] irányelvnek 
szabályoznia kell a helyreállítási és 
szanálási terveket, a korai beavatkozást, a 
szanálás feltételeit és elveit, valamint a 
szanálási eszközök egységes szanálási 
mechanizmus általi igénybevételét. Ezért 
célszerű, hogy e rendelet csak azokra a 
szempontokra terjedjen ki, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy az egységes szanálási 
mechanizmus végrehajtsa az említett 
irányelvet, és hogy a szükséges, megfelelő 
kiegészítő finanszírozás rendelkezésére 
álljon.

Or. en

Módosítás 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A szanálással kapcsolatos 
döntéshozatali folyamat minden 
vonatkozásában a [ ] irányelv szerint 
kijelölt nemzeti szanálási hatóságok 
helyébe a Testületnek – és adott esetben a 
Bizottságnak – kell lépnie. A Testület által 
elfogadott szanálási rendszerek 
végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységeket továbbra is a [ ] irányelv 
szerint kijelölt nemzeti szanálási 
hatóságoknak kell ellátniuk. Az 
átláthatóság és a demokratikus ellenőrzés 
biztosítása, valamint az unós intézmények 
jogainak védelme érdekében a Testületnek 
a jelen javaslat alapján hozott bármilyen 

(21) A(z) [ ] irányelv szerint kijelölt 
nemzeti szanálási hatóságokat a
szanálással kapcsolatos döntéshozatali 
folyamat minden vonatkozásában a 
Testületnek kell koordinálnia. A Testület 
által elfogadott szanálási rendszerek 
végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységeket továbbra is a(z) [ ]
irányelv szerint kijelölt nemzeti szanálási 
hatóságoknak kell ellátniuk. Az 
átláthatóság és a demokratikus ellenőrzés 
biztosítása, valamint az unós intézmények 
jogainak védelme érdekében a Testületnek 
a jelen javaslat alapján hozott bármilyen 
döntésért elszámoltathatónak kell lennie az 
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döntésért elszámoltathatónak kell lennie az 
Európai Parlament és a Tanács felé. 
Ugyanígy, az átláthatóság és a 
demokratikus ellenőrzés céljából a nemzeti 
parlamenteknek bizonyos jogokkal kell 
rendelkezniük arra vonatkozóan, hogy 
tájékoztatást kapjanak a Testület 
tevékenységeiről és párbeszédet 
folytassanak vele.

Európai Parlament és a Tanács felé. 
Ugyanígy, az átláthatóság és a 
demokratikus ellenőrzés céljából a nemzeti 
parlamenteknek bizonyos jogokkal kell 
rendelkezniük arra vonatkozóan, hogy 
tájékoztatást kapjanak a Testület 
tevékenységeiről és párbeszédet 
folytassanak vele.

Or. en

Módosítás 138
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A szanálással kapcsolatos 
döntéshozatali folyamat minden 
vonatkozásában a [ ] irányelv szerint 
kijelölt nemzeti szanálási hatóságok 
helyébe a Testületnek – és adott esetben a 
Bizottságnak – kell lépnie. A Testület által 
elfogadott szanálási rendszerek 
végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységeket továbbra is a [ ] irányelv 
szerint kijelölt nemzeti szanálási 
hatóságoknak kell ellátniuk. Az 
átláthatóság és a demokratikus ellenőrzés 
biztosítása, valamint az unós intézmények 
jogainak védelme érdekében a Testületnek 
a jelen javaslat alapján hozott bármilyen 
döntésért elszámoltathatónak kell lennie az 
Európai Parlament és a Tanács felé. 
Ugyanígy, az átláthatóság és a 
demokratikus ellenőrzés céljából a nemzeti 
parlamenteknek bizonyos jogokkal kell 
rendelkezniük arra vonatkozóan, hogy 
tájékoztatást kapjanak a Testület 
tevékenységeiről és párbeszédet 
folytassanak vele.

(21) A szanálással kapcsolatos 
döntéshozatali folyamat minden 
vonatkozásában – a nemzeti alapok 
forrásokkal való ellátását kivéve – a(z) [ ] 
irányelv szerint kijelölt nemzeti szanálási 
hatóságok helyébe a Testületnek kell 
lépnie. A Testület által elfogadott szanálási 
rendszerek végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységeket továbbra is a(z) [ ]
irányelv szerint kijelölt nemzeti szanálási 
hatóságoknak kell ellátniuk. Az 
átláthatóság és a demokratikus ellenőrzés 
biztosítása, valamint az unós intézmények 
jogainak védelme érdekében a Testületnek 
a jelen javaslat alapján hozott bármilyen 
döntésért elszámoltathatónak kell lennie az 
Európai Parlament és a Tanács felé. 
Ugyanígy, az átláthatóság és a 
demokratikus ellenőrzés céljából a nemzeti 
parlamenteknek bizonyos jogokkal kell 
rendelkezniük arra vonatkozóan, hogy 
tájékoztatást kapjanak a Testület 
tevékenységeiről és párbeszédet 
folytassanak vele.

Or. en
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Módosítás 139
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A szanálással kapcsolatos 
döntéshozatali folyamat minden 
vonatkozásában a [ ] irányelv szerint 
kijelölt nemzeti szanálási hatóságok 
helyébe a Testületnek – és adott esetben a 
Bizottságnak – kell lépnie. A Testület által 
elfogadott szanálási rendszerek 
végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységeket továbbra is a [ ] irányelv 
szerint kijelölt nemzeti szanálási 
hatóságoknak kell ellátniuk. Az 
átláthatóság és a demokratikus ellenőrzés 
biztosítása, valamint az unós intézmények 
jogainak védelme érdekében a Testületnek 
a jelen javaslat alapján hozott bármilyen 
döntésért elszámoltathatónak kell lennie az 
Európai Parlament és a Tanács felé. 
Ugyanígy, az átláthatóság és a 
demokratikus ellenőrzés céljából a nemzeti 
parlamenteknek bizonyos jogokkal kell 
rendelkezniük arra vonatkozóan, hogy 
tájékoztatást kapjanak a Testület 
tevékenységeiről és párbeszédet 
folytassanak vele.

(21) A rendelet hatálya alá tartozó 
szervezetek szanálásával kapcsolatos 
döntéshozatali folyamat minden 
vonatkozásában a(z) [ ] irányelv szerint 
kijelölt nemzeti szanálási hatóságok 
helyébe a Testületnek – és adott esetben a 
Bizottságnak – kell lépnie. A Testület által 
elfogadott szanálási rendszerek 
végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységeket továbbra is a(z) [ ]
irányelv szerint kijelölt nemzeti szanálási 
hatóságoknak kell ellátniuk. Az 
átláthatóság és a demokratikus ellenőrzés 
biztosítása, valamint az unós intézmények 
jogainak védelme érdekében a Testületnek 
a jelen javaslat alapján hozott bármilyen 
döntésért elszámoltathatónak kell lennie az 
Európai Parlament és a Tanács felé. 
Ugyanígy, az átláthatóság és a 
demokratikus ellenőrzés céljából a nemzeti 
parlamenteknek bizonyos jogokkal kell 
rendelkezniük arra vonatkozóan, hogy 
tájékoztatást kapjanak a Testület 
tevékenységeiről és párbeszédet 
folytassanak vele.

Or. de

Módosítás 140
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A szanálással kapcsolatos 
döntéshozatali folyamat minden 
vonatkozásában a [ ] irányelv szerint 
kijelölt nemzeti szanálási hatóságok 
helyébe a Testületnek – és adott esetben a 
Bizottságnak – kell lépnie. A Testület által 
elfogadott szanálási rendszerek 
végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységeket továbbra is a [ ] irányelv 
szerint kijelölt nemzeti szanálási 
hatóságoknak kell ellátniuk. Az 
átláthatóság és a demokratikus ellenőrzés 
biztosítása, valamint az unós intézmények 
jogainak védelme érdekében a Testületnek 
a jelen javaslat alapján hozott bármilyen 
döntésért elszámoltathatónak kell lennie az 
Európai Parlament és a Tanács felé. 
Ugyanígy, az átláthatóság és a 
demokratikus ellenőrzés céljából a nemzeti 
parlamenteknek bizonyos jogokkal kell 
rendelkezniük arra vonatkozóan, hogy 
tájékoztatást kapjanak a Testület 
tevékenységeiről és párbeszédet 
folytassanak vele.

(21) A szanálással kapcsolatos 
döntéshozatali folyamat minden 
vonatkozásában a(z) [ ] irányelv szerint 
kijelölt nemzeti szanálási hatóságok 
helyébe a Testületnek – és adott esetben a 
Bizottságnak – kell lépnie. A Testület által 
elfogadott szanálási rendszerek 
végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységeket továbbra is a(z) [ ]
irányelv szerint kijelölt nemzeti szanálási 
hatóságoknak kell ellátniuk. Az 
átláthatóság és a demokratikus ellenőrzés 
biztosítása, valamint az uniós intézmények 
jogainak védelme érdekében a Testületnek 
a jelen javaslat alapján hozott bármilyen 
döntésért elszámoltathatónak kell lennie az 
Európai Parlament és a Tanács felé, 
amennyiben annak tervezése és/vagy 
meghozatala nem a Bizottságtól kapott 
konkrét utasítások szerint történt. 
Ugyanígy, az átláthatóság és a 
demokratikus ellenőrzés céljából a nemzeti 
parlamenteknek bizonyos jogokkal kell 
rendelkezniük arra vonatkozóan, hogy 
tájékoztatást kapjanak a Testület 
tevékenységeiről és párbeszédet 
folytassanak vele.

Or. en

Módosítás 141
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Annak érdekében, hogy az 
intézmények és a csoportok tekintetében 
alkalmazott megközelítés egységes legyen, 
a Testület számára lehetővé kell tenni az 
ilyen intézményekre és csoportokra 

(23) Tekintettel a szanálási tervekbe 
foglalandó információk érzékenységére, a 
Testület számára nem szabad lehetővé 
tenni az ilyen intézményekre és 
csoportokra vonatkozó szanálási tervek 
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vonatkozó szanálási tervek kidolgozását. A 
Testületnek értékelnie kell az intézmények 
és csoportok szanálhatóságát, valamint –
szükség esetén – intézkedéseket kell 
hoznia a szanálhatóság akadályainak 
elmozdítása céljából. A Testületnek elő 
kell írnia a nemzeti szanálási hatóságok 
számára a szanálhatóság akadályait 
megszüntető megfelelő intézkedések 
alkalmazását, ezáltal biztosítva a 
következetességet és az adott intézmények 
szanálhatóságát.

kidolgozását. A nemzeti szanálási 
hatóságoknak kell kidolgozniuk az érintett 
hitelintézetekre és csoportokra vonatkozó 
szanálási terveket.

Or. en

Indokolás

A 7. cikkhez fűzött módosításokkal összhangban és tekintettel a szanálási tervekbe foglalandó 
információk érzékenységére, a szanálási terveket az illetékes nemzeti szanálási hatóságnak 
kell kidolgoznia. A Testület csupán az e rendelet szerinti feladatok ellátáshoz szükséges 
információkat kapja meg. A hitelintézetekre vonatkozó bizalmas vagy érzékeny információk 
nem továbbíthatók a Testülethez.

Módosítás 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Annak érdekében, hogy az 
intézmények és a csoportok tekintetében 
alkalmazott megközelítés egységes legyen, 
a Testület számára lehetővé kell tenni az 
ilyen intézményekre és csoportokra 
vonatkozó szanálási tervek kidolgozását. A 
Testületnek értékelnie kell az intézmények 
és csoportok szanálhatóságát, valamint –
szükség esetén – intézkedéseket kell hoznia 
a szanálhatóság akadályainak elmozdítása 
céljából. A Testületnek elő kell írnia a 
nemzeti szanálási hatóságok számára a 
szanálhatóság akadályait megszüntető
megfelelő intézkedések alkalmazását, 
ezáltal biztosítva a következetességet és az 

(23) Annak érdekében, hogy az 
intézmények és a csoportok tekintetében 
alkalmazott megközelítés egységes legyen, 
a Testület számára lehetővé kell tenni az 
ilyen intézményekre és csoportokra 
vonatkozó szanálási tervek kidolgozásának 
összehangolását. A Testületnek értékelnie 
kell az intézmények és csoportok 
szanálhatóságát, valamint – szükség esetén 
– intézkedéseket kell hoznia a 
szanálhatóság akadályainak elmozdítása 
céljából. A Testületnek elő kell írnia a 
nemzeti szanálási hatóságok számára a 
szanálhatóság akadályait megszüntető 
megfelelő intézkedések alkalmazását, 
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adott intézmények szanálhatóságát. ezáltal biztosítva a következetességet és az 
adott intézmények szanálhatóságát.

Or. en

Módosítás 143
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Annak érdekében, hogy az 
intézmények és a csoportok tekintetében 
alkalmazott megközelítés egységes legyen, 
a Testület számára lehetővé kell tenni az 
ilyen intézményekre és csoportokra 
vonatkozó szanálási tervek kidolgozását. A 
Testületnek értékelnie kell az intézmények 
és csoportok szanálhatóságát, valamint –
szükség esetén – intézkedéseket kell hoznia 
a szanálhatóság akadályainak elmozdítása 
céljából. A Testületnek elő kell írnia a 
nemzeti szanálási hatóságok számára a 
szanálhatóság akadályait megszüntető 
megfelelő intézkedések alkalmazását, 
ezáltal biztosítva a következetességet és az 
adott intézmények szanálhatóságát.

(23) Annak érdekében, hogy az 
intézmények és a csoportok tekintetében 
alkalmazott megközelítés egységes legyen, 
a Testület számára lehetővé kell tenni az 
ilyen intézményekre és csoportokra 
vonatkozó szanálási tervek kidolgozását. A 
Testületnek értékelnie kell az intézmények 
és csoportok szanálhatóságát, valamint –
szükség esetén – intézkedéseket kell hoznia 
a szanálhatóság akadályainak elmozdítása 
céljából. A Testületnek elő kell írnia a 
nemzeti szanálási hatóságok számára a 
szanálhatóság akadályait megszüntető 
megfelelő intézkedések alkalmazását, 
ezáltal biztosítva a következetességet és az 
adott intézmények szanálhatóságát. A 
szanálási tervekben szereplő információk 
intézményspecifikus és bizalmas jellege 
miatt a szanálási tervek kidolgozásával és 
értékelésével, valamint a megfelelő 
intézkedések alkalmazásával kapcsolatos 
döntéseket a Testületnek kell meghoznia 
vezetői ülésén.

Or. en

Módosítás 144
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Annak érdekében, hogy az 
intézmények és a csoportok tekintetében 
alkalmazott megközelítés egységes legyen, 
a Testület számára lehetővé kell tenni az 
ilyen intézményekre és csoportokra 
vonatkozó szanálási tervek kidolgozását. A 
Testületnek értékelnie kell az intézmények 
és csoportok szanálhatóságát, valamint –
szükség esetén – intézkedéseket kell hoznia 
a szanálhatóság akadályainak elmozdítása 
céljából. A Testületnek elő kell írnia a 
nemzeti szanálási hatóságok számára a 
szanálhatóság akadályait megszüntető 
megfelelő intézkedések alkalmazását, 
ezáltal biztosítva a következetességet és az 
adott intézmények szanálhatóságát.

(23) Annak érdekében, hogy az 
intézmények és a csoportok tekintetében 
alkalmazott megközelítés egységes legyen, 
a Testület számára lehetővé kell tenni, 
hogy vezetői ülésén kidolgozza az ilyen 
intézményekre és csoportokra vonatkozó 
szanálási terveket. A Testületnek értékelnie 
kell az intézmények és csoportok 
szanálhatóságát, valamint – szükség esetén 
– intézkedéseket kell hoznia a 
szanálhatóság akadályainak elmozdítása 
céljából. A Testületnek elő kell írnia a 
nemzeti szanálási hatóságok számára a 
szanálhatóság akadályait megszüntető 
megfelelő intézkedések alkalmazását, 
ezáltal biztosítva a következetességet és az 
adott intézmények szanálhatóságát.

Or. en

Módosítás 145
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A szanálási terveknek figyelembe 
kell venniük a munkavállalókra gyakorolt 
hatásokat, és azokba fel kell venni a 
szanálási folyamat során a munkavállalók 
vagy képviselőik tájékoztatására és a velük 
folytatott konzultációra szolgáló 
eljárásokat. E tekintetben tiszteletben kell 
tartani a kollektív megállapodásokat, 
illetve a szociális partnerek által előírt 
egyéb szabályokat, amennyiben ilyenek 
vannak. A szanálási terveket, valamint 
azok valamennyi frissített változatát –
közvetlenül véglegesítésük után –
ismertetni kell a munkavállalókkal vagy 
képviselőikkel.
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Or. en

Módosítás 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A globálisan rendszerszinten 
jelentős intézmények és az egyéb 
rendszerszinten jelentős intézmények 
jellegüknél fogva nem összeegyeztethetők 
a hatékony és erős piacgazdasággal, 
többek között azért, mert jelentős implicit 
támogatásban részesülnek, és még a 
szanálási eszközök alkalmazása mellett is 
fennmarad az a kockázat, hogy ezeket az 
intézményeket állami pénzeszközök 
bevonása nélkül nem lehet szanálni. Ezért 
feltétlenül szükséges, hogy a Testület 
ésszerű határidőn belül megelőző 
intézkedéseket tegyen, többek között 
jelentősen csökkentse ezen intézmények 
méretét, összekapcsolódását és 
összetettségét.

Or. en

Módosítás 147
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az egységes szanálási mechanizmust 
a [ ] irányelv, illetve az egységes 
felügyeleti mechanizmus kereteinek 
megfelelően kell kialakítani. A Testület
számára ezért lehetővé kell tenni, hogy 

(25) Az egységes szanálási mechanizmust 
a(z) [ ] irányelv, illetve az egységes 
felügyeleti mechanizmus kereteinek 
megfelelően kell kialakítani. A Testületet 
ezért fel kell hatalmazni arra, hogy már 
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már korai szakaszban beavatkozhasson 
abban az esetben, ha egy intézmény 
pénzügyi helyzete vagy fizetőképessége 
romlani kezd. Az ebben a szakaszban a 
nemzeti szanálási hatóságoktól vagy az 
EKB-től a Testülethez érkező információ 
igen fontos az érintett intézmény 
szanálásának előkészítése érdekében 
meghozandó intézkedések meghatározása 
szempontjából.

korai szakaszban beavatkozhasson abban 
az esetben, ha egy intézmény pénzügyi 
helyzete vagy fizetőképessége romlani 
kezd. Az ebben a szakaszban a nemzeti 
szanálási hatóságoktól vagy az EKB-től a 
Testülethez érkező információ igen fontos 
az érintett intézmény szanálásának 
előkészítése érdekében meghozandó 
intézkedések meghatározása 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 148
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az egységes szanálási mechanizmust 
a [ ] irányelv, illetve az egységes 
felügyeleti mechanizmus kereteinek 
megfelelően kell kialakítani. A Testület 
számára ezért lehetővé kell tenni, hogy már 
korai szakaszban beavatkozhasson abban 
az esetben, ha egy intézmény pénzügyi 
helyzete vagy fizetőképessége romlani 
kezd. Az ebben a szakaszban a nemzeti 
szanálási hatóságoktól vagy az EKB-től a 
Testülethez érkező információ igen fontos 
az érintett intézmény szanálásának 
előkészítése érdekében meghozandó 
intézkedések meghatározása 
szempontjából.

(25) Az egységes szanálási mechanizmust 
a(z) [ ] irányelv, illetve az egységes 
felügyeleti mechanizmus kereteinek 
megfelelően kell kialakítani. A Testület 
számára ezért lehetővé kell tenni, hogy már 
korai szakaszban beavatkozhasson abban 
az esetben, ha egy intézmény pénzügyi 
helyzete vagy fizetőképessége romlani 
kezd. Az ebben a szakaszban az EKB-től a 
Testülethez érkező információ igen fontos 
az érintett intézmény szanálásának 
előkészítése érdekében meghozandó 
intézkedések meghatározása 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 149
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az egységes szanálási mechanizmust
a [ ] irányelv, illetve az egységes 
felügyeleti mechanizmus kereteinek 
megfelelően kell kialakítani. A Testület 
számára ezért lehetővé kell tenni, hogy már 
korai szakaszban beavatkozhasson abban 
az esetben, ha egy intézmény pénzügyi 
helyzete vagy fizetőképessége romlani 
kezd. Az ebben a szakaszban a nemzeti 
szanálási hatóságoktól vagy az EKB-től a 
Testülethez érkező információ igen fontos 
az érintett intézmény szanálásának 
előkészítése érdekében meghozandó 
intézkedések meghatározása 
szempontjából.

(25) Az egységes szanálási 
mechanizmusnak a(z) [ ] irányelv, illetve 
az egységes felügyeleti mechanizmus 
keretein kell alapulnia. A Testület 
számára ezért lehetővé kell tenni, hogy már 
korai szakaszban beavatkozhasson abban 
az esetben, ha egy intézmény pénzügyi 
helyzete vagy fizetőképessége romlani 
kezd. Az ebben a szakaszban a nemzeti 
szanálási hatóságoktól vagy az EKB-től a 
Testülethez érkező információ igen fontos 
az érintett intézmény szanálásának 
előkészítése érdekében meghozandó 
intézkedések meghatározása 
szempontjából.

Or. de

Módosítás 150
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot rövid időn belül kell 
megvalósítani. A Bizottság részére a 
szanálási folyamat egésze során 
hozzáférést kell biztosítani minden olyan 
információhoz, amelyet szükségesnek tart 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon 
a szanálási folyamatban. Amennyiben a 
Bizottság egy intézmény szanálás alá 
vonása mellett dönt, a Testületnek 
azonnal el kell fogadnia az alkalmazandó 
szanálási eszközök és hatáskörök 
részleteit, valamint a finanszírozási 
megoldások igénybevételét meghatározó 
szanálási rendszert.

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot rövid időn belül kell 
megvalósítani. A Bizottság nem tölthet be 
vezető szerepet a szanálási folyamatban, és 
nem lehet hatásköre arra, hogy döntsön
egy hitelintézet szanálás alá vonásáról.
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Or. en

Módosítás 151
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot rövid időn belül kell 
megvalósítani. A Bizottság részére a 
szanálási folyamat egésze során 
hozzáférést kell biztosítani minden olyan 
információhoz, amelyet szükségesnek tart 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon 
a szanálási folyamatban. Amennyiben a 
Bizottság egy intézmény szanálás alá 
vonása mellett dönt, a Testületnek azonnal 
el kell fogadnia az alkalmazandó szanálási 
eszközök és hatáskörök részleteit, valamint 
a finanszírozási megoldások igénybevételét 
meghatározó szanálási rendszert.

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot rövid időn belül kell 
megvalósítani. A Bizottság részére a 
szanálási folyamat egésze során 
hozzáférést kell biztosítani minden olyan 
információhoz, amelyet szükségesnek tart
az állami támogatási szabályok 
alkalmazásában, valamint az egységes 
piac egészére, ezen belül valamely érintett, 
de az egységes szanálási mechanizmusban 
részt nem vevő tagállamra vagy 
vállalkozásra gyakorolt hatás 
szempontjából. Amennyiben az EKB egy 
intézmény szanálás alá vonása mellett 
dönt, a Testületnek azonnal el kell fogadnia 
az alkalmazandó szanálási eszközök és 
hatáskörök részleteit, valamint a 
finanszírozási megoldások igénybevételét 
meghatározó szanálási rendszert.

Or. en

Módosítás 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot rövid időn belül kell 

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot rövid időn belül kell 
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megvalósítani. A Bizottság részére a 
szanálási folyamat egésze során 
hozzáférést kell biztosítani minden olyan 
információhoz, amelyet szükségesnek tart 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon 
a szanálási folyamatban. Amennyiben a 
Bizottság egy intézmény szanálás alá 
vonása mellett dönt, a Testületnek azonnal 
el kell fogadnia az alkalmazandó szanálási 
eszközök és hatáskörök részleteit, valamint 
a finanszírozási megoldások igénybevételét 
meghatározó szanálási rendszert.

megvalósítani. A Testület részére a 
szanálási folyamat egésze során 
hozzáférést kell biztosítani minden olyan 
információhoz, amelyet szükségesnek tart 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon 
a szanálási folyamatban. Amennyiben az 
EKB egy intézmény szanálás alá vonása 
mellett dönt, a Testületnek, a székhely 
szerinti tagállam nemzeti szanálási 
hatóságaival együtt, azonnal el kell 
fogadnia az alkalmazandó szanálási 
eszközök és hatáskörök részleteit, valamint 
a finanszírozási megoldások igénybevételét 
meghatározó szanálási rendszert.

Or. en

Módosítás 153
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot rövid időn belül kell 
megvalósítani. A Bizottság részére a 
szanálási folyamat egésze során 
hozzáférést kell biztosítani minden olyan 
információhoz, amelyet szükségesnek tart 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon 
a szanálási folyamatban. Amennyiben a 
Bizottság egy intézmény szanálás alá 
vonása mellett dönt, a Testületnek azonnal 
el kell fogadnia az alkalmazandó szanálási 
eszközök és hatáskörök részleteit, valamint 
a finanszírozási megoldások igénybevételét 
meghatározó szanálási rendszert.

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot rövid időn belül kell 
megvalósítani; a betétesek betétjeikhez 
való hozzáférését a lehető leggyorsabban, 
de legkésőbb azon a határidőn belül 
biztosítani kell, amelyen belül a 
betétbiztosítási rendszerekről szóló [...] 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
megfelelően a rendes fizetésképtelenségi 
eljárás keretében szavatolják a betétes 
számára a biztosított betétekhez való 
hozzáférést. A Bizottság részére a 
szanálási folyamat egésze során 
hozzáférést kell biztosítani minden olyan 
információhoz, amelyet szükségesnek tart 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon 
a szanálási folyamatban. Amennyiben a 
Bizottság egy intézmény szanálás alá 
vonása mellett dönt, a Testületnek azonnal 
el kell fogadnia az alkalmazandó szanálási 
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eszközök és hatáskörök részleteit, valamint 
a finanszírozási megoldások igénybevételét 
meghatározó szanálási rendszert. A 
Testületnek ennek során szorosan együtt 
kell működnie az EKB-val, az illetékes 
nemzeti hatóságokkal és szanálási 
hatóságokkal, valamint a betétbiztosítási 
rendszerekkel. 

Or. de

Módosítás 154
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot rövid időn belül kell 
megvalósítani. A Bizottság részére a 
szanálási folyamat egésze során 
hozzáférést kell biztosítani minden olyan 
információhoz, amelyet szükségesnek tart 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon 
a szanálási folyamatban. Amennyiben a 
Bizottság egy intézmény szanálás alá 
vonása mellett dönt, a Testületnek azonnal 
el kell fogadnia az alkalmazandó szanálási 
eszközök és hatáskörök részleteit, valamint 
a finanszírozási megoldások igénybevételét 
meghatározó szanálási rendszert.

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot rövid időn belül kell 
megvalósítani. A Bizottság részére a 
szanálási folyamat egésze során 
hozzáférést kell biztosítani minden olyan 
információhoz, amelyet szükségesnek tart 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon 
a szanálási folyamatban. Amennyiben a 
Bizottság a Testület által készített, egy 
intézmény szanálás alá vonásáról szóló 
határozattervezet elfogadása mellett dönt, 
a Testületnek azonnal el kell fogadnia az 
alkalmazandó szanálási eszközök és 
hatáskörök részleteit, valamint a 
finanszírozási megoldások igénybevételét 
meghatározó szanálási rendszert.

Or. en

Módosítás 155
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot rövid időn belül kell 
megvalósítani. A Bizottság részére a 
szanálási folyamat egésze során 
hozzáférést kell biztosítani minden olyan 
információhoz, amelyet szükségesnek tart 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon 
a szanálási folyamatban. Amennyiben a 
Bizottság egy intézmény szanálás alá 
vonása mellett dönt, a Testületnek azonnal 
el kell fogadnia az alkalmazandó szanálási 
eszközök és hatáskörök részleteit, valamint 
a finanszírozási megoldások igénybevételét 
meghatározó szanálási rendszert.

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot rövid időn belül kell 
megvalósítani. A Bizottság részére a 
szanálási folyamat egésze során 
hozzáférést kell biztosítani minden olyan 
információhoz, amelyet szükségesnek tart 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon 
a szanálási folyamatban. Amennyiben a 
Bizottság a Testület ajánlása alapján egy 
intézmény szanálás alá vonása mellett 
dönt, a Testületnek az ajánlásban 
foglaltak szerint azonnal el kell fogadnia 
az alkalmazandó szanálási eszközök és 
hatáskörök részleteit, valamint a 
finanszírozási megoldások igénybevételét 
meghatározó szanálási rendszert.

Or. en

Indokolás

A Bizottság – mivel teljes joggal részt vesz a Testület munkájában – jogosult hozzáférni az 
információkhoz. Jogi személyiséggel rendelkező, külön intézményként a Testület feladata az 
egyes esetek figyelemmel kísérése, és az e célra létrehozott független szervként lényegében a 
Testületnek kell döntenie arról, hogy egy intézményt szükséges-e szanálás alá vonni. Az uniós 
Szerződések betartása érdekében a Bizottság feladata a hivatalos döntés meghozatala. 

Módosítás 156
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Egy csődközeli helyzetbe került 
intézmény rendes fizetésképtelenségi 
eljárás keretében történő felszámolása 
veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást, 
megzavarhatja az alapvető szolgáltatások 
nyújtását, és érintheti a betétesek védelmét. 
Ilyen esetben a szanálási eszközök 

(28) Egy csődközeli helyzetbe került 
intézmény rendes fizetésképtelenségi 
eljárás keretében történő felszámolása 
veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást, 
megzavarhatja az alapvető szolgáltatások 
nyújtását, és érintheti a betétesek védelmét. 
Ilyen esetben a szanálási eszközök 
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alkalmazása közérdek. Ezért a szanálás 
céljai közé kell tartozniuk a 
következőknek: az alapvető pénzügyi 
szolgáltatások folyamatosságának 
biztosítása, a pénzügyi rendszer 
stabilitásának fenntartása, az erkölcsi 
kockázat csökkentése a csődközeli 
helyzetbe került intézményeknek nyújtott 
állami pénzügyi támogatásra való 
hagyatkozás minimalizálása révén,
valamint a betétesek védelme.

alkalmazása közérdek. Ezért a szanálás 
céljai közé kell tartozniuk a 
következőknek: Ezért a szanálás céljai 
közé kell tartozniuk a következőknek: az 
alapvető pénzügyi szolgáltatások 
folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi 
rendszer stabilitásának fenntartása, az 
erkölcsi kockázat csökkentése a
csődhelyzetben lévő intézményeknek 
nyújtott állami pénzügyi támogatásra való 
hagyatkozás minimalizálása révén, a 
betétesek védelme, valamint a 
fenntartható és kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedés elősegítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 157
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A fizetésképtelen intézmény rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
történő felszámolását azonban minden 
esetben mérlegelni kell, mielőtt döntés 
hozható az intézmény működő 
vállalkozásként történő fenntartásáról. A 
fizetésképtelen intézményt a pénzügyi 
stabilitás céljából és a lehető legnagyobb 
mértékben magánforrásokból fedezve kell
működő vállalkozásként fenntartani. Ez 
vagy magánszektorbeli vásárlónak történő 
értékesítéssel vagy magánszektorbeli 
vállalkozással való egyesüléssel, illetve –
feltőkésítés céljából – az intézmény 
kötelezettségeinek leírását vagy 
adósságának saját tőkévé való átalakítását 
követően érhető el.

(29) A fizetésképtelen intézmény rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
történő felszámolását azonban minden 
esetben mérlegelni kell, mielőtt döntés 
hozható az intézmény működő 
vállalkozásként történő fenntartásáról. A 
fizetésképtelen intézményt a pénzügyi 
stabilitás céljából és magánforrásokból 
fedezve működő vállalkozásként fenn 
lehet tartani. Ez vagy magánszektorbeli 
vásárlónak történő értékesítéssel vagy 
magánszektorbeli vállalkozással való 
egyesüléssel, illetve – feltőkésítés céljából 
– az intézmény kötelezettségeinek leírását 
vagy adósságának saját tőkévé való 
átalakítását követően érhető el.

Or. en
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Módosítás 158
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A jelenlegi gazdasági válságot 
jórészt a pénzügyi ágazat okozta, 
amelyben a bankcsődhöz túl nagyra nőtt 
számos szereplőt állami pénzeszközökkel 
kellett kisegíteni. A piacgazdasági 
logikával ellentétben a veszteséget 
államosították, a nyereséget pedig 
privatizálták. Emlékeztetni kell arra, hogy 
a pénzügyi intézmények legfőbb szerepe 
az, hogy a megtakarításokat jövedelmező 
befektetésekbe irányítsák. A különféle 
mérgező pénzügyi termékek és az olyan 
bizonytalan üzleti gyakorlatok 
feltalálásával, amelyek például túlzottan 
magas profitcélokat tűznek ki, az említett 
szerep a társadalom számára mérsékelt 
hozzáadott értékkel járó, rövid távú 
profitmaximalizálás elérésére szűkült le. A 
pénzügyi ágazat tevékenységét ezért 
feltétlenül a fő funkciókra kell 
visszaszorítani. Ennélfogva szanálni kell 
azokat az intézményeket, amelyek mérete 
és összekapcsolódási szintje oly mértékben 
megnőtt, hogy az valószínűleg 
rendszerszintű veszélyt jelent egyes 
tagállamok vagy az egész EU 
gazdaságának működésére, mivel ez 
hosszú távon kiegyensúlyozottabb és 
fenntarthatóbb növekedést fog 
eredményezni.

Or. en

Módosítás 159
Sharon Bowles
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Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A szanálási hatáskörök gyakorlása 
során a Bizottságnak és a Testületnek 
gondoskodnia kell arról, hogy a 
részvényeseket és a hitelezőket megfelelő 
arányban terheljék a veszteségek, a 
vezetőket leváltsák, az intézmény 
szanálásának költségeit minimalizálják, és 
a fizetésképtelen intézmény azonos 
osztályba tartozó hitelezőit egyformán 
kezeljék.

(30) A szanálási hatáskörök gyakorlása 
során a Testületnek gondoskodnia kell 
arról, hogy a részvényeseket és a 
hitelezőket megfelelő arányban terheljék a 
veszteségek, a vezetőket leváltsák vagy 
további rendkívüli ügyvezetőket 
alkalmazzanak, az intézmény szanálásának 
költségeit minimalizálják, és a 
fizetésképtelen intézmény azonos osztályba 
tartozó hitelezőit egyformán kezeljék.

Or. en

Módosítás 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A szanálási hatáskörök gyakorlása 
során a Testületnek gondoskodnia kell 
arról, hogy a részvényeseket és a 
hitelezőket megfelelő arányban terheljék a 
veszteségek, a vezetőket leváltsák, az 
intézmény szanálásának költségeit 
minimalizálják, és a fizetésképtelen 
intézmény azonos osztályba tartozó 
hitelezőit egyformán kezeljék.

(30) A szanálási hatáskörök gyakorlása 
során a Testületnek és a nemzeti 
hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a részvényeseket és a hitelezőket 
megfelelő arányban terheljék a 
veszteségek, a vezetőket leváltsák, az 
intézmény szanálásának költségeit 
minimalizálják, és a fizetésképtelen 
intézmény azonos osztályba tartozó 
hitelezőit egyformán kezeljék.

Or. en

Módosítás 161
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A részvényesek és hitelezők jogai 
csak az Alapjogi Charta 52. cikkében 
megállapított elvekkel összhangban 
korlátozhatóak. A szanálási
mechanizmusok ezért csak a 
csődhelyzetben lévő vagy a valószínűleg 
csődbe jutó intézmények esetében 
alkalmazhatók, és csak akkor, ha 
közérdekből szükséges a pénzügyi 
stabilitásra vonatkozó célkitűzés teljesítése.
A szanálási mechanizmusokat különösen 
abban az esetben kell alkalmazni, ha az 
intézmény rendes fizetésképtelenségi 
eljárás útján nem számolható fel anélkül, 
hogy ez destabilizálná a pénzügyi 
rendszert, és az intézkedésekre szükség 
van a rendszerszintű jelentőségű funkciók 
gyors transzferének vagy fenntartásának 
biztosításához, illetve ha nincs ésszerű 
kilátás magánforrásokra támaszkodó 
alternatív megoldás alkalmazására, 
ideértve a meglévő részvényesek vagy 
harmadik fél által végrehajtott, az 
intézmény életképességét teljes mértékben 
helyreállító tőkeemelést is.

(31) A szanálási mechanizmusok a 
csődhelyzetben lévő vagy a valószínűleg 
csődbe jutó intézmények esetében, vagy a 
kritikus méretet elért intézmények 
esetében alkalmazhatók, és csak akkor, ha 
közérdekből szükséges a pénzügyi 
stabilitásra és a fenntartható és 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésre 
vonatkozó célkitűzés teljesítése.

Or. en

Módosítás 162
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tulajdonjogokba való beavatkozás 
nem lehet aránytalan mértékű. Az érintett 
részvényesek és hitelezők 
következésképpen nem szenvedhetnek el 
nagyobb veszteséget annál, mint amely 
akkor sújtotta volna őket, ha az intézményt 
a szanálást elrendelő határozat 

(32) A tulajdonjogokba való beavatkozás 
nem lehet aránytalan mértékű, és mindig 
szem előtt kell tartania az általános 
közérdek védelmét. Az érintett 
részvényesek és hitelezők 
következésképpen nem szenvedhetnek el 
nagyobb veszteséget annál, mint amely 



PE521.747v01-00 62/189 AM\1006888HU.doc

HU

elfogadásával egyidejűleg felszámolják. 
Abban az esetben, ha egy szanálás alá vont 
intézmény eszközeinek csak egy részét 
ruházzák át magánszektorbeli vásárlóra 
vagy hídbankra, a szanálás alá vont 
intézmény fennmaradó részét rendes 
fizetésképtelenségi eljárás útján fel kell 
számolni. Az intézmény felszámolási 
eljárása folyamán a meglévő részvényesek 
és hitelezők védelme érdekében az e 
részvényesek és hitelezők számára a 
követeléseik ellenértékeként kifizetett 
összeg nem lehet kevesebb, mint az a 
becsült összeg, amelyhez akkor jutottak 
volna, ha az egész intézményt rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
számolják fel.

akkor sújtotta volna őket, ha az intézményt 
a szanálást elrendelő határozat 
elfogadásával egyidejűleg felszámolják. 
Abban az esetben, ha egy szanálás alá vont 
intézmény eszközeinek csak egy részét 
ruházzák át magánszektorbeli vásárlóra 
vagy hídbankra, a szanálás alá vont 
intézmény fennmaradó részét rendes 
fizetésképtelenségi eljárás útján fel kell 
számolni. Az intézmény felszámolási 
eljárása folyamán a meglévő részvényesek 
és hitelezők védelme érdekében az e 
részvényesek és hitelezők számára a 
követeléseik ellenértékeként kifizetett 
összeg nem lehet kevesebb, mint az a 
becsült összeg, amelyhez akkor jutottak 
volna, ha az egész intézményt rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
számolják fel.

Or. en

Módosítás 163
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tulajdonjogokba való beavatkozás 
nem lehet aránytalan. Az érintett 
részvényesek és hitelezők 
következésképpen nem szenvedhetnek el 
nagyobb veszteséget annál, mint amely 
akkor sújtotta volna őket, ha az intézményt 
a szanálást elrendelő határozat 
elfogadásával egyidejűleg felszámolják. 
Abban az esetben, ha egy szanálás alá vont 
intézmény eszközeinek csak egy részét 
ruházzák át magánszektorbeli vásárlóra 
vagy hídbankra, a szanálás alá vont 
intézmény fennmaradó részét rendes 
fizetésképtelenségi eljárás útján fel kell 
számolni. Az intézmény felszámolási 
eljárása folyamán a meglévő részvényesek 

(32) A tulajdonjogokba való beavatkozás 
nem lehet aránytalan. Az érintett 
részvényesek és hitelezők 
következésképpen nem szenvedhetnek el 
nagyobb veszteséget annál, mint amely 
akkor sújtotta volna őket, ha az intézményt 
a szanálást elrendelő határozat 
elfogadásával egyidejűleg felszámolják. 
Abban az esetben, ha egy szanálás alá vont 
intézmény eszközeinek csak egy részét 
ruházzák át magánszektorbeli vásárlóra 
vagy hídbankra, a szanálás alá vont 
intézmény fennmaradó részét rendes 
fizetésképtelenségi eljárás útján fel kell 
számolni. Az intézmény felszámolási 
eljárása folyamán a meglévő részvényesek 
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és hitelezők védelme érdekében az e 
részvényesek és hitelezők számára a 
követeléseik ellenértékeként kifizetett 
összeg nem lehet kevesebb, mint az a 
becsült összeg, amelyhez akkor jutottak 
volna, ha az egész intézményt rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
számolják fel.

és hitelezők védelme érdekében az e 
részvényesek és hitelezők számára a 
követeléseik ellenértékeként kifizetett 
összeg nem lehet kevesebb, mint az a 
becsült összeg, amelyhez akkor jutottak 
volna, ha az egész intézményt rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
számolják fel. Azon hatáskörök 
alkalmazása során, amikor az 
adósságleírási eszköz keretében saját 
tőkévé alakítják át a kötelezettségeket, 
figyelembe kell venni az intézet jogi 
formáját, mivel előfordulhat, hogy a 
követelések vagy hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok saját tőkévé alakítása nem 
ésszerű, például a szövetkezeti 
tulajdonrészek esetében.

Or. de

Indokolás

Előfordulhat, hogy a követelések vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok saját tőkévé 
alakítása a jogi forma miatt nem ésszerű, mivel a tulajdonrészek nem helyettesíthetők be 
egymással (pl. szövetkezezi tulajdonrészeknél).

Módosítás 164
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Fontos, hogy a veszteségeket az 
intézmény csődbe jutásakor azonnal 
elszámolják. A csődközeli helyzetbe került 
intézmények eszközei és kötelezettségei 
értékelésének a szanálási eszközök 
alkalmazásának pillanatában fennálló piaci 
értéken kell alapulnia, feltéve, hogy a 
piacok megfelelően működnek. Ha a 
piacok működése teljesen rendellenes, az 
eszközök és kötelezettségek megfelelően 
indokolt, hosszú távú gazdasági értékéről 
kell értékelést végezni. Sürgős esetben 

(34) Fontos, hogy a veszteségeket az 
intézmény csődbe jutásakor azonnal 
elszámolják. A csődközeli helyzetbe került 
intézmények eszközei és kötelezettségei 
értékelésének a szanálási eszközök 
alkalmazásának pillanatában fennálló piaci 
értéken kell alapulnia, feltéve, hogy a 
piacok hatékonyan működnek. Ha a 
piacok működése teljesen rendellenes, az
eszközök és kötelezettségek megfelelően 
indokolt, hosszú távú gazdasági értékéről 
kell értékelést végezni. Sürgős esetben 
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lehetővé kell tenni, hogy a Testület a 
csődközeli helyzetbe került intézmény 
eszközeit, illetve kötelezettségeit gyors 
átmeneti értékeléssel mérje fel, amelyet a 
független értékelés elkészültéig 
alkalmaznak.

lehetővé kell tenni, hogy a Testület a 
csődközeli helyzetbe került intézmény 
eszközeit, illetve kötelezettségeit gyors 
átmeneti értékeléssel mérje fel, amelyet a 
független értékelés elkészültéig 
alkalmaznak.

Or. nl

Módosítás 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A Bizottságnak az eset körülményeit 
figyelembe véve meg kell határoznia a 
végrehajtandó szanálási intézkedések 
keretét, továbbá lehetővé kell tenni 
számára, hogy a szükséges összes szanálási 
eszközt felhasználásra kijelölhesse. Ezen a 
világos és pontos kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 
rendszer részleteiről. A vonatkozó 
szanálási eszközöknek magukban kell 
foglalniuk a vagyonértékesítési, a hídbank-
, a belső feltőkésítési és az 
eszközelkülönítési eszközt, amelyekről a(z) 
[ ] irányelv szintén rendelkezik. A keretnek 
lehetővé kell tennie annak az értékelését is, 
hogy teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

(36) A Testületnek, a nemzeti 
hatóságokkal együtt, az eset körülményeit 
figyelembe véve meg kell határoznia a 
végrehajtandó szanálási intézkedések 
keretét, továbbá lehetővé kell tenni 
számára, hogy a szükséges összes szanálási 
eszközt felhasználásra kijelölhesse. Ezen a 
világos és pontos kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 
rendszer részleteiről. A vonatkozó 
szanálási eszközöknek magukban kell 
foglalniuk a vagyonértékesítési, a hídbank-
, a belső feltőkésítési és az 
eszközelkülönítési eszközt, amelyekről a(z) 
[ ] irányelv szintén rendelkezik. A keretnek 
lehetővé kell tennie annak az értékelését is, 
hogy teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

Or. en

Módosítás 166
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A Bizottságnak az eset körülményeit 
figyelembe véve meg kell határoznia a 
végrehajtandó szanálási intézkedések 
keretét, továbbá lehetővé kell tenni 
számára, hogy a szükséges összes szanálási 
eszközt felhasználásra kijelölhesse. Ezen a 
világos és pontos kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 
rendszer részleteiről. A vonatkozó 
szanálási eszközöknek magukban kell 
foglalniuk a vagyonértékesítési, a hídbank-
, a belső feltőkésítési és az 
eszközelkülönítési eszközt, amelyekről a(z) 
[ ] irányelv szintén rendelkezik. A keretnek 
lehetővé kell tennie annak az értékelését is, 
hogy teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

(36) A Testületnek az érintett 
szervezetekre vonatkozó szanálási tervek 
alapján és az eset körülményeit figyelembe 
véve meg kell határoznia a végrehajtandó 
szanálási intézkedések keretét, továbbá 
lehetővé kell tenni számára, hogy a 
szükséges összes szanálási eszközt 
felhasználásra kijelölhesse. Ezen a világos 
és pontos kereten belül a Testületnek 
döntenie kell a szanálási rendszer 
részleteiről. A vonatkozó szanálási 
eszközöknek magukban kell foglalniuk a 
vagyonértékesítési, a hídbank-, a belső 
feltőkésítési és az eszközelkülönítési 
eszközt, amelyekről a(z) [ ] irányelv 
szintén rendelkezik. A keretnek lehetővé 
kell tennie annak az értékelését is, hogy 
teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

Or. en

Módosítás 167
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A Bizottságnak az eset körülményeit 
figyelembe véve meg kell határoznia a 
végrehajtandó szanálási intézkedések 
keretét, továbbá lehetővé kell tenni 
számára, hogy a szükséges összes 
szanálási eszközt felhasználásra 
kijelölhesse. Ezen a világos és pontos 
kereten belül a Testületnek döntenie kell a 
szanálási rendszer részleteiről. A 
vonatkozó szanálási eszközöknek 
magukban kell foglalniuk a 
vagyonértékesítési, a hídbank-, a belső 

(36) A Bizottságnak és a Tanácsnak az 
eset körülményeit figyelembe véve meg 
kell határoznia a végrehajtandó szanálási 
intézkedések keretét, továbbá lehetővé kell 
tenni számukra, hogy a szükséges összes 
szanálási eszközt felhasználásra 
kijelölhessék. Ezen a világos és pontos 
kereten belül a Testületnek döntenie kell a 
szanálási rendszer részleteiről. A 
vonatkozó szanálási eszközöknek 
magukban kell foglalniuk a 
vagyonértékesítési, a hídbank-, a belső 
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feltőkésítési és az eszközelkülönítési 
eszközt, amelyekről a(z) [ ] irányelv 
szintén rendelkezik. A keretnek lehetővé 
kell tennie annak az értékelését is, hogy 
teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

feltőkésítési és az eszközelkülönítési 
eszközt, amelyekről a(z) [ ] irányelv 
szintén rendelkezik. A keretnek lehetővé 
kell tennie annak az értékelését is, hogy 
teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

Or. en

Módosítás 168
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A Bizottságnak az eset körülményeit 
figyelembe véve meg kell határoznia a 
végrehajtandó szanálási intézkedések 
keretét, továbbá lehetővé kell tenni 
számára, hogy a szükséges összes szanálási 
eszközt felhasználásra kijelölhesse. Ezen a 
világos és pontos kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 
rendszer részleteiről. A vonatkozó 
szanálási eszközöknek magukban kell 
foglalniuk a vagyonértékesítési, a hídbank-
, a belső feltőkésítési és az 
eszközelkülönítési eszközt, amelyekről a(z) 
[ ] irányelv szintén rendelkezik. A keretnek 
lehetővé kell tennie annak az értékelését is, 
hogy teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

(36) A Testület által elkészített 
határozattervezet alapján a Bizottságnak 
az eset körülményeit figyelembe véve meg 
kell határoznia a végrehajtandó szanálási 
intézkedések keretét, továbbá lehetővé kell 
tenni számára, hogy a szükséges összes 
szanálási eszközt felhasználásra 
kijelölhesse. Ezen a világos és pontos 
kereten belül a Testületnek döntenie kell a 
szanálási rendszer részleteiről. A 
vonatkozó szanálási eszközöknek 
magukban kell foglalniuk a 
vagyonértékesítési, a hídbank-, a belső 
feltőkésítési és az eszközelkülönítési 
eszközt, amelyekről a(z) [ ] irányelv 
szintén rendelkezik. A keretnek lehetővé 
kell tennie annak az értékelését is, hogy 
teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

Or. en

Módosítás 169
Diogo Feio
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Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A Bizottságnak az eset körülményeit 
figyelembe véve meg kell határoznia a 
végrehajtandó szanálási intézkedések 
keretét, továbbá lehetővé kell tenni 
számára, hogy a szükséges összes szanálási 
eszközt felhasználásra kijelölhesse. Ezen a 
világos és pontos kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 
rendszer részleteiről. A vonatkozó 
szanálási eszközöknek magukban kell 
foglalniuk a vagyonértékesítési, a hídbank-
, a belső feltőkésítési és az 
eszközelkülönítési eszközt, amelyekről a(z) 
[ ] irányelv szintén rendelkezik. A keretnek 
lehetővé kell tennie annak az értékelését is, 
hogy teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

(36) A Bizottságnak a Testület ajánlását 
követően, az eset körülményeit figyelembe 
véve meg kell határoznia a végrehajtandó 
szanálási intézkedések keretét, továbbá 
lehetővé kell tenni számára, hogy a 
szükséges összes szanálási eszközt 
felhasználásra kijelölhesse. Ezen a világos 
és pontos kereten belül a Testületnek 
döntenie kell a szanálási rendszer 
részleteiről. A vonatkozó szanálási 
eszközöknek magukban kell foglalniuk a 
vagyonértékesítési, a hídbank-, a belső 
feltőkésítési és az eszközelkülönítési 
eszközt, amelyekről a(z) [ ] irányelv 
szintén rendelkezik. A keretnek lehetővé 
kell tennie annak az értékelését is, hogy 
teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

Or. en

Módosítás 170
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A vagyonértékesítési eszköznek 
lehetővé kell tennie, hogy az intézményt 
vagy az intézmény tevékenységeinek egy 
részét a részvényesek hozzájárulása nélkül 
is értékesíthessék egy vagy több vásárló 
részére.

(37) A bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló [ ] irányelvvel 
összhangban a vagyonértékesítési 
eszköznek lehetővé kell tennie, hogy az 
intézményt vagy az intézmény 
tevékenységeinek egy részét a 
részvényesek hozzájárulása nélkül is 
értékesíthessék egy vagy több vásárló 
részére.

Or. en



PE521.747v01-00 68/189 AM\1006888HU.doc

HU

Módosítás 171
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az eszközelkülönítési 
mechanizmusnak lehetővé kell tennie, 
hogy a hatóságok az alulteljesítő vagy 
értékvesztett eszközöket egy különálló 
gazdasági egységhez helyezzék át. A 
csődhelyzetben lévő intézmény 
jogosulatlan versenyelőnyének 
kiküszöbölése érdekében ez az eszköz 
kizárólag más eszközökkel együtt 
alkalmazható.

(38) Az eszközelkülönítési 
mechanizmusnak – összhangban a bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló [ ] 
irányelvvel – lehetővé kell tennie, hogy a 
hatóságok az alulteljesítő vagy 
értékvesztett eszközöket egy különálló 
gazdasági egységhez helyezzék át. A 
csődhelyzetben lévő intézmény 
jogosulatlan versenyelőnyének 
kiküszöbölése érdekében ez az eszköz 
kizárólag más eszközökkel együtt 
alkalmazható.

Or. en

Módosítás 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Egy jól működő szanálási rendszernek 
minimalizálnia kell a csődhelyzetben lévő 
intézmények szanálásának az adófizetők 
által viselt költségeit. Azt is biztosítania 
kell, hogy akár a nagy, rendszerszintű 
jelentőségű intézményeket is a pénzügyi 
stabilitás veszélyeztetése nélkül lehessen 
szanálni. A belső feltőkésítési eszköz 
annak biztosítása által éri el ezt a célt, hogy 
a szervezet részvényesei és hitelezői 
megfelelő veszteségeket viselnek, valamint 
viselik a költségek megfelelő részét. E 
célból a szanálási keretnek – kiegészítő 

(39) Egy jól működő szanálási rendszernek 
minimalizálnia kell a csődhelyzetben lévő 
intézmények szanálásának az adófizetők 
által viselt költségeit. Azt is biztosítania 
kell, hogy akár a nagy, rendszerszintű 
jelentőségű intézményeket is a pénzügyi 
stabilitás veszélyeztetése nélkül lehessen 
szanálni. A belső feltőkésítési eszköz 
annak biztosítása által éri el ezt a célt, hogy 
a szervezet részvényesei és hitelezői 
megfelelő veszteségeket viselnek, valamint 
viselik a költségek megfelelő részét. E 
célból a szanálási keretnek – elsőként 
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lehetőségként, a többi szanálási eszközzel 
összhangban – kötelező adósságleírási 
hatásköröket is tartalmaznia kell, a 
Pénzügyi Stabilitási Tanács ajánlásának 
megfelelően.

választandó eszközként, a többi szanálási 
eszközzel összhangban – kötelező 
adósságleírási hatásköröket is tartalmaznia 
kell, a Pénzügyi Stabilitási Tanács 
ajánlásának megfelelően.

Or. en

Módosítás 173
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Annak érdekében, hogy különféle 
körülmények között is megfelelő szintű 
rugalmasság álljon rendelkezésre a 
veszteségek hitelezők közötti elosztásához, 
indokolt, hogy a belső feltőkésítési eszköz 
egyaránt alkalmazható legyen abban az 
esetben, ha a cél a csődközeli helyzetbe 
került intézmény működő vállalkozásként 
történő szanálása – amennyiben reális 
kilátás van arra, hogy az intézmény 
életképessége helyreállítható –, és abban az 
esetben is, amikor a rendszerszintű 
jelentőségű szolgáltatásokat hídbanknak 
adják át, az intézmény többi része pedig 
beszünteti működését, és felszámolásra 
kerül.

(40) A bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló [ ] irányelvben előírtak 
szerint annak érdekében, hogy különféle 
körülmények között is megfelelő szintű 
rugalmasság álljon rendelkezésre a 
veszteségek hitelezők közötti elosztásához, 
indokolt, hogy a belső feltőkésítési eszköz 
egyaránt alkalmazható legyen abban az 
esetben, ha a cél a csődközeli helyzetbe 
került intézmény működő vállalkozásként 
történő szanálása – amennyiben reális 
kilátás van arra, hogy az intézmény 
életképessége helyreállítható –, és abban az 
esetben is, amikor a rendszerszintű 
jelentőségű szolgáltatásokat hídbanknak 
adják át, az intézmény többi része pedig 
beszünteti működését, és felszámolásra 
kerül.

Or. en

Módosítás 174
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Ha a belső feltőkésítési eszközt abból 
a célból alkalmazzák, hogy a csődközeli 
helyzetbe került intézmény tőkehelyzetét 
helyreállítsák, így az intézmény működő 
vállalkozásként tovább folytathatja 
tevékenységét, a belső feltőkésítésen 
keresztül végrehajtott szanálást minden 
esetben a vezetés leváltásának, az 
intézmény szerkezetátalakításának és 
tevékenysége átszervezésének kell 
követnie, amelynek során kezelik a 
csődhöz vezető okokat. A 
szerkezetátalakítást vállalati átszervezési 
terv végrehajtásával kell megvalósítani.

(41) A bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló irányelvben előírtak 
szerint, ha a belső feltőkésítési eszközt 
abból a célból alkalmazzák, hogy a 
csődközeli helyzetbe került intézmény 
tőkehelyzetét helyreállítsák, így az 
intézmény működő vállalkozásként tovább 
folytathatja tevékenységét, a belső 
feltőkésítésen keresztül végrehajtott 
szanálást minden esetben a vezetés 
leváltásának, az intézmény 
szerkezetátalakításának és tevékenysége 
átszervezésének kell követnie, amelynek 
során kezelik a csődhöz vezető okokat. A 
szerkezetátalakítást vállalati átszervezési 
terv végrehajtásával kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 175
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A belső feltőkésítési mechanizmust 
nem helyénvaló olyan követelésekre 
alkalmazni, amelyek fedezettek, 
biztosítékkal vagy más módon garantáltak. 
Annak biztosítása érdekében azonban, 
hogy a belső feltőkésítési eszköz 
eredményesen működjön és elérje a célját, 
lehetővé kell tenni, hogy a csődközeli 
helyzetbe került intézmény biztosíték 
nélküli kötelezettségeire a lehető 
legszélesebb körben alkalmazható legyen. 
Mindazonáltal indokolt bizonyos típusú 
fedezetlen kötelezettségeket kizárni a belső 
feltőkésítési mechanizmus alkalmazási 
köréből. Közérdekből és az eredményes 
szanálás érdekében ki kell zárni a belső 

(42) A bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló irányelvben előírtak 
szerint a belső feltőkésítési eszközt nem 
helyénvaló olyan követelésekre 
alkalmazni, amelyek fedezettek, 
biztosítékkal ellátottak vagy más módon 
garantáltak. Annak biztosítása érdekében 
azonban, hogy a belső feltőkésítési eszköz 
eredményesen működjön és elérje a célját, 
lehetővé kell tenni, hogy a csődközeli 
helyzetbe került intézmény biztosíték 
nélküli kötelezettségeire a lehető 
legszélesebb körben alkalmazható legyen. 
Mindazonáltal indokolt bizonyos típusú 
fedezetlen kötelezettségeket kizárni a belső 
feltőkésítési mechanizmus alkalmazási 
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feltőkésítési eszköz alkalmazását a 
94/19/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv15 alapján védett betétekre, a 
csődközeli helyzetbe került intézmény 
alkalmazottai felé fennálló 
kötelezettségekre, illetve azon 
kereskedelmi követelésekre, amelyek az 
intézmény napi működéséhez szükséges 
árukra és szolgáltatásokra vonatkoznak.

köréből. Közérdekből és az eredményes 
szanálás érdekében ki kell zárni a belső 
feltőkésítési eszköz alkalmazását a 
94/19/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv15 alapján védett betétekre, a 
csődközeli helyzetbe került intézmény 
alkalmazottai felé fennálló 
kötelezettségekre, illetve azon 
kereskedelmi követelésekre, amelyek az 
intézmény napi működéséhez szükséges 
árukra és szolgáltatásokra vonatkoznak.

__________________ __________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 1994. 
március 30-i 94/19/EK irányelve a 
betétbiztosítási rendszerekről HL L 135., 
1994.5.31., 5–14. o.

15 Az Európai Parlament és a Tanács 1994. 
május 30-i 94/19/EK irányelve a 
betétbiztosítási rendszerekről. HL L 135., 
1994.5.31., 5–14. o.

Or. en

Módosítás 176
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A belső feltőkésítési mechanizmust 
nem helyénvaló olyan követelésekre 
alkalmazni, amelyek fedezettek, 
biztosítékkal vagy más módon garantáltak. 
Annak biztosítása érdekében azonban, 
hogy a belső feltőkésítési eszköz 
eredményesen működjön és elérje a célját,
lehetővé kell tenni, hogy a csődközeli 
helyzetbe került intézmény biztosíték 
nélküli kötelezettségeire a lehető 
legszélesebb körben alkalmazható legyen. 
Mindazonáltal indokolt bizonyos típusú 
fedezetlen kötelezettségeket kizárni a belső 
feltőkésítési mechanizmus alkalmazási 
köréből. Közérdekből és az eredményes 
szanálás érdekében ki kell zárni a belső 
feltőkésítési eszköz alkalmazását a 
94/19/EK európai parlamenti és tanácsi 

(42) A belső feltőkésítési mechanizmust 
nem helyénvaló olyan követelésekre 
alkalmazni, amelyek fedezettek, 
biztosítékkal vagy más módon garantáltak. 
Annak biztosítása érdekében azonban, 
hogy a belső feltőkésítési eszköz 
eredményesen működjön és elérje a célját, 
lehetővé kell tenni, hogy a csődközeli 
helyzetbe került intézmény biztosíték 
nélküli kötelezettségeire a lehető 
legszélesebb körben alkalmazható legyen. 
Mindazonáltal indokolt bizonyos típusú 
fedezetlen kötelezettségeket kizárni a belső 
feltőkésítési mechanizmus alkalmazási 
köréből. Közérdekből és az eredményes 
szanálás érdekében a belső feltőkésítési 
eszközt nem lehet a betétekre – azok 
jellegétől és értékétől függetlenül –,
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irányelv15 alapján védett betétekre, a 
csődközeli helyzetbe került intézmény 
alkalmazottai felé fennálló 
kötelezettségekre, illetve azon 
kereskedelmi követelésekre, amelyek az 
intézmény napi működéséhez szükséges 
árukra és szolgáltatásokra vonatkoznak. 

továbbá a csődközeli helyzetbe került 
intézmény alkalmazottai felé fennálló 
kötelezettségekre, illetve azon 
kereskedelmi követelésekre alkalmazni, 
amelyek az intézmény napi működéséhez 
szükséges árukra és szolgáltatásokra 
vonatkoznak.

__________________
15 HL L 135., 1994.5.31., 5–14. o.

Or. pt

Módosítás 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A belső feltőkésítési mechanizmust 
nem helyénvaló olyan követelésekre 
alkalmazni, amelyek fedezettek, 
biztosítékkal vagy más módon garantáltak. 
Annak biztosítása érdekében azonban, 
hogy a belső feltőkésítési eszköz 
eredményesen működjön és elérje a célját, 
lehetővé kell tenni, hogy a csődközeli 
helyzetbe került intézmény biztosíték 
nélküli kötelezettségeire a lehető 
legszélesebb körben alkalmazható legyen. 
Mindazonáltal indokolt bizonyos típusú 
fedezetlen kötelezettségeket kizárni a belső 
feltőkésítési mechanizmus alkalmazási 
köréből. Közérdekből és az eredményes 
szanálás érdekében ki kell zárni a belső 
feltőkésítési eszköz alkalmazását a 
94/19/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv15 alapján védett betétekre, a 
csődközeli helyzetbe került intézmény 
alkalmazottai felé fennálló 
kötelezettségekre, illetve azon 
kereskedelmi követelésekre, amelyek az 
intézmény napi működéséhez szükséges 
árukra és szolgáltatásokra vonatkoznak.

(42) A belső feltőkésítési mechanizmust 
nem helyénvaló olyan követelésekre 
alkalmazni, amelyek fedezettek, 
biztosítékkal vagy más módon garantáltak. 
Annak biztosítása érdekében azonban, 
hogy a belső feltőkésítési eszköz 
eredményesen működjön és elérje a célját, 
lehetővé kell tenni, hogy a csődközeli 
helyzetbe került intézmény biztosíték 
nélküli kötelezettségeire a lehető 
legszélesebb körben alkalmazható legyen. 
Mindazonáltal indokolt bizonyos típusú 
fedezetlen kötelezettségeket kizárni a belső 
feltőkésítési mechanizmus alkalmazási 
köréből. Közérdekből és az eredményes 
szanálás érdekében ki kell zárni a belső 
feltőkésítési eszköz alkalmazását a 
94/19/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv15 alapján védett betétekre, a 
csődközeli helyzetbe került intézmény 
alkalmazottai felé fennálló 
kötelezettségekre, a fedezett kötvényekre, 
illetve azon kereskedelmi követelésekre, 
amelyek az intézmény napi működéséhez 
szükséges árukra és szolgáltatásokra 
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vonatkoznak.
__________________ __________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 1994. 
március 30-i 94/19/EK irányelve a 
betétbiztosítási rendszerekről HL L 135., 
1994.5.31., 5–14. o.

15 Az Európai Parlament és a Tanács 1994. 
május 30-i 94/19/EK irányelve a 
betétbiztosítási rendszerekről HL L 135., 
1994.5.31., 5–14. o.

Or. en

Módosítás 178
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A belső feltőkésítési eszköz 
alkalmazása nem terjedhet ki a 
betétbiztosítási rendszer által garantált 
betétek tulajdonosaira. Ennek ellenére a 
betétbiztosítási rendszer hozzájárul a 
szanálási folyamat finanszírozásához, 
abban a mértékben, amilyenben a 
betéteseket kártalanította volna. A belső 
feltőkésítési hatáskör gyakorlása biztosítja, 
hogy a betétesek továbbra is hozzáférjenek 
betéteikhez, ami a betétbiztosítási 
rendszerek létrehozásának fő célja. 
Amennyiben nem írnák elő e rendszerek 
ilyen esetekben történő bevonását, az 
tisztességtelen előnyt jelentene azon többi 
hitelezővel szemben, akikre kiterjed a 
szanálási hatóság hatásköre.

(43) A bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló [ ] irányelvben előírtak 
szerint a belső feltőkésítési eszköz 
alkalmazása nem terjedhet ki a 
betétbiztosítási rendszer által garantált 
betétek tulajdonosaira. Ennek ellenére a 
betétbiztosítási rendszer hozzájárul a 
szanálási folyamat finanszírozásához, 
abban a mértékben, amilyenben a 
betéteseket kártalanította volna. A belső 
feltőkésítési hatáskör gyakorlása biztosítja, 
hogy a betétesek továbbra is hozzáférjenek 
betéteikhez, ami a betétbiztosítási 
rendszerek létrehozásának fő célja. 
Amennyiben nem írnák elő e rendszerek 
ilyen esetekben történő bevonását, az 
tisztességtelen előnyt jelentene azon többi 
hitelezővel szemben, akikre kiterjed a 
szanálási hatóság hatásköre.

Or. en

Módosítás 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A belső feltőkésítési eszköz 
alkalmazása nem terjedhet ki a 
betétbiztosítási rendszer által garantált 
betétek tulajdonosaira. Ennek ellenére a 
betétbiztosítási rendszer hozzájárul a 
szanálási folyamat finanszírozásához, 
abban a mértékben, amilyenben a 
betéteseket kártalanította volna. A belső 
feltőkésítési hatáskörök gyakorlása 
biztosítja, hogy a betétesek továbbra is 
hozzáférjenek betéteikhez, ami a 
betétbiztosítási rendszerek létrehozásának 
fő célja. Amennyiben nem írnák elő e 
rendszerek ilyen esetekben történő 
bevonását, az tisztességtelen előnyt 
jelentene azon többi hitelezővel szemben, 
akikre kiterjed a szanálási hatóság 
hatásköre.

(43) A belső feltőkésítési eszköz 
alkalmazása nem terjedhet ki a 
betétbiztosítási rendszer által garantált 
betétek tulajdonosaira és magára a 
betétbiztosítási rendszerre. A belső 
feltőkésítési hatáskörök gyakorlása 
biztosítja, hogy a betétesek továbbra is 
hozzáférjenek betéteikhez.

Or. en

Módosítás 180
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A belső feltőkésítési eszköz 
alkalmazása nem terjedhet ki a 
betétbiztosítási rendszer által garantált
betétek tulajdonosaira. Ennek ellenére a 
betétbiztosítási rendszer hozzájárul a 
szanálási folyamat finanszírozásához, 
abban a mértékben, amilyenben a 
betéteseket kártalanította volna. A belső 
feltőkésítési hatáskör gyakorlása biztosítja, 
hogy a betétesek továbbra is hozzáférjenek 
betéteikhez, ami a betétbiztosítási 
rendszerek létrehozásának fő célja. 

(43) A belső feltőkésítési eszközt nem lehet
a betétek jellegétől és értékétől függetlenül 
alkalmazni azok tulajdonosaira. Ennek 
ellenére a betétbiztosítási rendszer 
hozzájárul a szanálási folyamat 
finanszírozásához, abban a mértékben, 
amilyenben a betéteseket kártalanította 
volna. A belső feltőkésítési hatáskör 
gyakorlása biztosítja, hogy a betétesek 
továbbra is hozzáférjenek betéteikhez, ami 
a betétbiztosítási rendszerek létrehozásának 
fő célja. Amennyiben nem írnák elő e 
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Amennyiben nem írnák elő e rendszerek 
ilyen esetekben történő bevonását, az 
tisztességtelen előnyt jelentene azon többi 
hitelezővel szemben, akikre kiterjed a 
szanálási hatóság hatásköre.

rendszerek ilyen esetekben történő 
bevonását, az tisztességtelen előnyt 
jelentene azon többi hitelezővel szemben, 
akikre kiterjed a szanálási hatóság 
hatásköre.

Or. pt

Módosítás 181
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az állami támogatásra vonatkozó 
szabályok értelmében a részvényesek és a 
hátrasorolt hitelezők közötti 
tehermegosztás megvalósítása érdekében 
az egységes szanálási mechanizmus e 
rendelkezés alkalmazásától kezdve analóg 
módon a belső feltőkésítési eszközt is 
alkalmazhatná.

(44) Az állami támogatásra vonatkozó 
szabályok értelmében a részvényesek és a 
hátrasorolt hitelezők közötti 
tehermegosztás megvalósítása érdekében 
az egységes szanálási mechanizmus e 
rendelkezés alkalmazásától kezdve analóg 
módon a belső feltőkésítési eszközt is 
alkalmazhatná ezen érdekeltekre.

Or. en

Módosítás 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az állami támogatásra vonatkozó 
szabályok értelmében a részvényesek és a 
hátrasorolt hitelezők közötti 
tehermegosztás megvalósítása érdekében 
az egységes szanálási mechanizmus e 
rendelkezés alkalmazásától kezdve analóg 
módon a belső feltőkésítési eszközt is 
alkalmazhatná.

(44) Az állami támogatásra vonatkozó 
szabályok értelmében a részvényesek és a 
hátrasorolt hitelezők közötti 
tehermegosztás megvalósítása érdekében 
az egységes szanálási mechanizmus a 
bankok helyreállításáról és szanálásáról 
szóló irányelv hatálybalépésétől kezdve 
analóg módon a belső feltőkésítési eszközt 
is alkalmazhatná.
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Módosítás 183
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Annak elkerülése érdekében, hogy az 
intézmények a belső feltőkésítési eszköz 
hatékonyságát akadályozó módon 
strukturálják kötelezettségeiket, a Testület 
számára lehetővé kell tenni, hogy előírja, 
hogy az intézményeknek minden esetben 
rendelkezniük kell a szavatoló tőke, az 
alárendelt kölcsön és az előresorolt 
kötelezettségek egy olyan – az intézmény 
teljes kötelezettségeinek százalékában 
kifejezett – aggregált összegével, amely az 
575/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, valamint a 2013. június 
26-i 2013/36/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alkalmazásában nem 
minősül szavatoló tőkének.

(45) Annak elkerülése érdekében, hogy az 
intézmények a belső feltőkésítési eszköz 
hatékonyságát akadályozó módon 
strukturálják kötelezettségeiket, a Testület 
számára lehetővé kell tenni, hogy előírja, 
hogy az intézményeknek minden esetben 
rendelkezniük kell a szavatoló tőke, az 
alárendelt kölcsön és az előresorolt 
kötelezettségek – az intézmény teljes, a 
szavatoló tőkét is magukban foglaló
kötelezettségeinek százalékában kifejezett 
– aggregált összegével.

__________________
16 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).
17 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. június 26-i 2013/36/EU irányelve a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. 
o.).
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Módosítás 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Annak elkerülése érdekében, hogy az 
intézmények a belső feltőkésítési eszköz 
hatékonyságát akadályozó módon 
strukturálják kötelezettségeiket, a Testület 
számára lehetővé kell tenni, hogy előírja, 
hogy az intézményeknek minden esetben 
rendelkezniük kell a szavatoló tőke, az 
alárendelt kölcsön és az előresorolt 
kötelezettségek egy olyan – az intézmény 
teljes kötelezettségeinek százalékában 
kifejezett – aggregált összegével, amely az 
575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint a 2013. június 26-i 
2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alkalmazásában nem minősül 
szavatoló tőkének.

(45) Annak elkerülése érdekében, hogy az 
intézmények a belső feltőkésítési eszköz 
hatékonyságát akadályozó módon 
strukturálják kötelezettségeiket, a Testület 
számára lehetővé kell tenni, hogy előírja, 
hogy az intézményeknek minden esetben 
rendelkezniük kell a szavatoló tőke, az 
alárendelt kölcsön és az előresorolt 
kötelezettségek egy olyan – az intézmény 
teljes kötelezettségeinek százalékában 
kifejezett és a szanálási tervekben 
meghatározott – aggregált összegével, 
amely az 575/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet, valamint a 2013. június 
26-i 2013/36/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alkalmazásában nem 
minősül szavatoló tőkének.

__________________ __________________
16 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
június 26-i 575/2013/EU rendelete a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
június 26-i 575/2013/EU rendelete a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
június 26-i 2013/36/EU irányelve a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
június 26-i 2013/36/EU irányelve a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. 
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Módosítás 185
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A legmegfelelőbb szanálási módszert 
az adott eset körülményeinek 
függvényében kell kiválasztani, és ebből a 
célból biztosítani kell a [ ] irányelvben 
szereplő valamennyi szanálási eszköz 
hozzáférhetőségét.

(46) A legmegfelelőbb szanálási módszert 
az adott eset körülményeinek 
függvényében, bármely részt vevő vagy 
részt nem vevő tagállam vagy 
tagállamcsoport hátrányos 
megkülönböztetése nélkül kell 
kiválasztani, és ebből a célból biztosítani 
kell a bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló [ ] irányelvben szereplő 
valamennyi szanálási eszköz 
hozzáférhetőségét és az említett irányelv 
rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását.

Or. en

Módosítás 186
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A [ ] irányelv a nemzeti szanálási 
hatóságokra ruházta a tőkeinstrumentumok 
leírásának és átalakításának hatáskörét, 
mivel a tőkeinstrumentumok leírásának és 
átalakításának feltételei egybeeshetnek a 
szanálási feltételekkel, és ilyen esetben fel 
kell mérni, hogy az érintett szervezet 
pénzügyi stabilitásának helyreállításához 
elegendő-e csupán a tőkeinstrumentumok 

(47) A(z) [ ] irányelv a nemzeti szanálási 
hatóságokra ruházta a tőkeinstrumentumok 
leírásának és átalakításának hatáskörét, 
mivel a tőkeinstrumentumok leírásának és 
átalakításának feltételei egybeeshetnek a 
szanálási feltételekkel, és ilyen esetben fel 
kell mérni, hogy az érintett szervezet 
pénzügyi stabilitásának helyreállításához 
elegendő-e csupán a tőkeinstrumentumok 
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leírása és átalakítása, vagy szanálási 
intézkedésre is szükség van. Általános 
szabályként a szanálás összefüggésében 
fogják alkalmazni. A Bizottságnak ebben a 
funkcióban is a nemzeti szanálási 
hatóságok helyébe kell lépnie, ezért 
lehetővé kell számára tenni, hogy 
megállapítsa, teljesülnek-e a 
tőkeinstrumentumok leírására és 
átalakítására vonatkozó feltételek, valamint 
a szanálás feltételeinek teljesülése esetén 
dönthessen a szervezet szanálás alá 
vonásáról.

leírása és átalakítása, vagy szanálási 
intézkedésre is szükség van. Általános 
szabályként a szanálás összefüggésében 
fogják alkalmazni. A Testületnek, a 
Bizottságnak és a Tanácsnak ebben a 
funkcióban is a nemzeti szanálási 
hatóságok helyébe kell lépnie, ezért 
lehetővé kell számukra tenni, hogy 
megállapítsák, teljesülnek-e a 
tőkeinstrumentumok leírására és 
átalakítására vonatkozó feltételek, valamint 
a szanálás feltételeinek teljesülése esetén 
dönthessenek a szervezet szanálás alá 
vonásáról.

Or. en

Módosítás 187
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A [ ] irányelv a nemzeti szanálási 
hatóságokra ruházta a tőkeinstrumentumok 
leírásának és átalakításának hatáskörét, 
mivel a tőkeinstrumentumok leírásának és 
átalakításának feltételei egybeeshetnek a 
szanálási feltételekkel, és ilyen esetben fel 
kell mérni, hogy az érintett szervezet 
pénzügyi stabilitásának helyreállításához 
elegendő-e csupán a tőkeinstrumentumok 
leírása és átalakítása, vagy szanálási 
intézkedésre is szükség van. Általános 
szabályként a szanálás összefüggésében 
fogják alkalmazni. A Bizottságnak ebben a 
funkcióban is a nemzeti szanálási 
hatóságok helyébe kell lépnie, ezért 
lehetővé kell számára tenni, hogy 
megállapítsa, teljesülnek-e a 
tőkeinstrumentumok leírására és 
átalakítására vonatkozó feltételek, valamint 
a szanálás feltételeinek teljesülése esetén 
dönthessen a szervezet szanálás alá 

(47) A(z) [ ] irányelv a nemzeti szanálási 
hatóságokra ruházta a tőkeinstrumentumok 
leírásának és átalakításának hatáskörét, 
mivel a tőkeinstrumentumok leírásának és 
átalakításának feltételei egybeeshetnek a 
szanálási feltételekkel, és ilyen esetben fel 
kell mérni, hogy az érintett szervezet 
pénzügyi stabilitásának helyreállításához 
elegendő-e csupán a tőkeinstrumentumok 
leírása és átalakítása, vagy szanálási 
intézkedésre is szükség van. Általános 
szabályként a szanálás összefüggésében 
fogják alkalmazni. A Testületnek ebben a 
funkcióban is a nemzeti szanálási 
hatóságok helyébe kell lépnie, ezért 
lehetővé kell számára tenni, hogy 
megállapítsa, teljesülnek-e a 
tőkeinstrumentumok leírására és 
átalakítására vonatkozó feltételek, valamint 
a szanálás feltételeinek teljesülése esetén 
dönthessen a szervezet szanálás alá 
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vonásáról. vonásáról.

Or. en

Módosítás 188
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Valamennyi részt vevő tagállamban 
biztosítani kell a szanálási intézkedés 
eredményességét és egységességét. E 
célból a Testület számára – rendkívüli 
esetekben, és amennyiben a nemzeti 
szanálási hatóság egyáltalán nem vagy nem 
megfelelően alkalmazta a Testület 
határozatát – lehetővé kell tenni, hogy a 
szanálás alá vont intézmény 
meghatározott jogait, eszközeit vagy 
kötelezettségeit más személyre ruházza, 
vagy megkövetelje a hitelviszonyt 
megtestesítő olyan értékpapírok 
átalakítását, amelyek meghatározott 
esetekben való átalakítását szerződésben 
írják elő. A nemzeti szanálási hatóságok 
minden olyan intézkedését ki kell zárni, 
amely korlátozza vagy befolyásolja a 
Testület hatásköreinek gyakorlását vagy 
működését.

(48) Valamennyi részt vevő tagállamban 
biztosítani kell a szanálási intézkedés 
eredményességét és egységességét. E 
célból a Testület számára – rendkívüli 
esetekben, és amennyiben a nemzeti 
szanálási hatóság egyáltalán nem vagy nem 
megfelelően alkalmazta a Testület 
határozatát – lehetővé kell tenni, hogy a 
határozat végrehajtása érdekében 
felülbírálja a határozat említett 
alkalmazását. A nemzeti szanálási 
hatóságok minden olyan intézkedését ki 
kell zárni, amely korlátozza vagy 
befolyásolja a Testület hatásköreinek 
gyakorlását vagy működését.

Or. en

Módosítás 189
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) A szanálási eszközök alkalmazása és 



AM\1006888HU.doc 81/189 PE521.747v01-00

HU

a szanálási hatáskörök gyakorlása során a 
Testületnek tájékoztatnia kell a 
munkavállalókat vagy képviselőiket, 
illetve konzultálnia kell velük. Ebben a
tekintetben tiszteletben kell tartani a 
kollektív megállapodásokat, illetve a 
szociális partnerek által előírt egyéb 
szabályokat, ha ilyenek vannak.

Or. en

Módosítás 190
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Mivel a részt vevő tagállamok nemzeti 
szanálási hatóságait a szanálási határozatok 
meghozatala tekintetében a Testület váltja 
fel, a Testületnek a szanálási funkciókat 
illetően, a mechanizmusban részt nem vevő 
tagállamokkal folytatott együttműködés 
céljából is e hatóságok helyébe kell lépnie. 
Nevezetesen a Testületnek a részt vevő 
tagállamok valamennyi hatóságát 
képviselnie kell a részt nem vevő 
tagállamok hatóságait is magukban foglaló 
szanálási kollégiumokban.

(50) Mivel a részt vevő tagállamok nemzeti 
szanálási hatóságait a szanálási határozatok 
meghozatala tekintetében a Testület 
támogatja, a Testületnek a szanálási 
funkciókat illetően, a mechanizmusban 
részt nem vevő tagállamokkal folytatott 
együttműködés céljából együtt is kell 
működnie e hatóságokkal. Nevezetesen a 
Testületnek a részt vevő tagállamok 
valamennyi hatóságát képviselnie kell a 
részt nem vevő tagállamok hatóságait is 
magukban foglaló szanálási 
kollégiumokban.

Or. en

Módosítás 191
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Mivel a részt vevő tagállamok nemzeti (50) Mivel a részt vevő tagállamok nemzeti 
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szanálási hatóságait a szanálási határozatok 
meghozatala tekintetében a Testület váltja 
fel, a Testületnek a szanálási funkciókat 
illetően, a mechanizmusban részt nem vevő 
tagállamokkal folytatott együttműködés 
céljából is e hatóságok helyébe kell lépnie. 
Nevezetesen a Testületnek a részt vevő 
tagállamok valamennyi hatóságát 
képviselnie kell a részt nem vevő 
tagállamok hatóságait is magukban foglaló 
szanálási kollégiumokban.

szanálási hatóságait a szanálási határozatok 
meghozatala tekintetében a Testület váltja 
fel, a Testületnek a szanálási funkciókat 
illetően, a mechanizmusban részt nem vevő 
tagállamokkal folytatott együttműködés 
céljából is e hatóságok helyébe kell lépnie. 
Nevezetesen a Testületnek a részt vevő 
tagállamok valamennyi hatóságát be kell 
vonnia a részt nem vevő tagállamok 
hatóságait is magukban foglaló szanálási 
kollégiumokba.

Or. en

Módosítás 192
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Mivel számos intézmény nemcsak az 
Unión belül, hanem nemzetközi szinten is 
tevékenykedik, egy hatékonyan működő 
szanálási mechanizmusnak szükségszerűen 
a harmadik országbeli illetékes 
hatóságokkal való együttműködés 
szabályait is rögzítenie kell. A harmadik 
országbeli hatóságoknak a [ ] irányelv 88. 
cikke szerinti jogi keretnek megfelelően 
kell segítséget nyújtani. E célból, mivel a 
részt vevő tagállamokban a csődközeli 
helyzetbe került bankok szanálását 
illetően egyedül a Testület rendelkezhet 
megfelelő hatáskörökkel, a részt vevő 
tagállamok nemzeti hatóságai nevében 
kizárólag a Testületet lehet felhatalmazni 
nem kötelező erejű együttműködési 
megállapodások megkötésére e harmadik 
országbeli hatóságokkal.

(51) Mivel számos intézmény nemcsak az 
Unión belül, hanem nemzetközi szinten is 
tevékenykedik, egy hatékonyan működő 
szanálási mechanizmusnak szükségszerűen 
a harmadik országbeli illetékes 
hatóságokkal való együttműködés 
szabályait is rögzítenie kell. A harmadik 
országbeli hatóságoknak a(z) [ ] irányelv 
88. cikke szerinti jogi keretnek 
megfelelően kell segítséget nyújtani.

Or. en
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Módosítás 193
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Feladatainak hatékony ellátása 
érdekében a Testületnek megfelelő 
vizsgálati hatáskörökkel kell rendelkeznie. 
Lehetővé kell tenni számára, hogy minden 
szükséges információt közvetlenül vagy a 
nemzeti szanálási hatóságokon keresztül 
beszerezhessen, és vizsgálatokat, illetve 
helyszíni ellenőrzéseket végezhessen, adott 
esetben az illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve. A szanálással 
összefüggésben a Testület helyszíni 
vizsgálatokat végezhet annak érdekében, 
hogy hatékonyan ellenőrizze a nemzeti 
hatóságok általi végrehajtást, valamint 
biztosítsa, hogy a Bizottság és a Testület 
döntései teljesen pontos információkon 
alapulnak.

(52) Feladatainak hatékony ellátása 
érdekében a Testületnek megfelelő 
vizsgálati hatáskörökkel kell rendelkeznie. 
Lehetővé kell tenni számára, hogy minden 
szükséges információt közvetlenül vagy a 
nemzeti szanálási hatóságokon keresztül 
beszerezhessen, és vizsgálatokat, illetve 
helyszíni ellenőrzéseket végezhessen, adott 
esetben az illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve. A szanálással 
összefüggésben a Testület helyszíni 
vizsgálatokat végezhet annak érdekében, 
hogy hatékonyan ellenőrizze a nemzeti 
hatóságok általi végrehajtást, valamint 
biztosítsa, hogy a Testület döntései teljesen 
pontos információkon alapulnak.

Or. en

Módosítás 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Feladatainak hatékony ellátása 
érdekében a Testületnek megfelelő 
vizsgálati hatáskörökkel kell rendelkeznie. 
Lehetővé kell tenni számára, hogy minden 
szükséges információt közvetlenül vagy a 
nemzeti szanálási hatóságokon keresztül 
beszerezhessen, és vizsgálatokat, illetve 
helyszíni ellenőrzéseket végezhessen, adott 
esetben az illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve. A szanálással 

(52) Feladatainak hatékony ellátása 
érdekében a Testületnek megfelelő 
vizsgálati hatáskörökkel kell rendelkeznie. 
Lehetővé kell tenni számára, hogy minden 
szükséges információt közvetlenül vagy a 
nemzeti szanálási hatóságokon keresztül 
beszerezhessen, és vizsgálatokat, illetve 
helyszíni ellenőrzéseket végezhessen, adott 
esetben az illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve. A szanálással 
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összefüggésben a Testület helyszíni 
vizsgálatokat végezhet annak érdekében, 
hogy hatékonyan ellenőrizze a nemzeti 
hatóságok általi végrehajtást, valamint 
biztosítsa, hogy a Bizottság és a Testület 
döntései teljesen pontos információkon 
alapulnak.

összefüggésben a Testület helyszíni 
vizsgálatokat végezhet annak érdekében, 
hogy hatékonyan ellenőrizze a nemzeti 
hatóságok általi végrehajtást, valamint 
biztosítsa, hogy a Testület döntései teljesen 
pontos információkon alapulnak.

Or. en

Módosítás 195
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Feladatainak hatékony ellátása 
érdekében a Testületnek megfelelő 
vizsgálati hatáskörökkel kell rendelkeznie. 
Lehetővé kell tenni számára, hogy minden 
szükséges információt közvetlenül vagy a 
nemzeti szanálási hatóságokon keresztül 
beszerezhessen, és vizsgálatokat, illetve 
helyszíni ellenőrzéseket végezhessen, adott 
esetben az illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve. A szanálással 
összefüggésben a Testület helyszíni 
vizsgálatokat végezhet annak érdekében, 
hogy hatékonyan ellenőrizze a nemzeti 
hatóságok általi végrehajtást, valamint 
biztosítsa, hogy a Bizottság és a Testület 
döntései teljesen pontos információkon 
alapulnak.

(52) Feladatainak hatékony ellátása 
érdekében a Testületnek megfelelő 
vizsgálati hatáskörökkel kell rendelkeznie. 
Lehetővé kell tenni számára, hogy minden 
szükséges információt közvetlenül vagy a 
nemzeti szanálási hatóságokon keresztül 
beszerezhessen, és vizsgálatokat, illetve 
helyszíni ellenőrzéseket végezhessen, adott 
esetben az illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve, és teljes körűen 
hasznosítva az EKB-nál és az illetékes 
nemzeti hatóságoknál rendelkezésre álló 
valamennyi információt. A szanálással 
összefüggésben a Testület helyszíni 
vizsgálatokat végezhet annak érdekében, 
hogy hatékonyan ellenőrizze a nemzeti 
hatóságok általi végrehajtást, valamint 
biztosítsa, hogy a Bizottság és a Testület 
döntései teljesen pontos információkon 
alapulnak.

Or. en

Módosítás 196
Diogo Feio
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Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Feladatainak hatékony ellátása 
érdekében a Testületnek megfelelő 
vizsgálati hatáskörökkel kell rendelkeznie. 
Lehetővé kell tenni számára, hogy minden 
szükséges információt közvetlenül vagy a 
nemzeti szanálási hatóságokon keresztül 
beszerezhessen, és vizsgálatokat, illetve 
helyszíni ellenőrzéseket végezhessen, adott 
esetben az illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve. A szanálással 
összefüggésben a Testület helyszíni 
vizsgálatokat végezhet annak érdekében, 
hogy hatékonyan ellenőrizze a nemzeti 
hatóságok általi végrehajtást, valamint 
biztosítsa, hogy a Bizottság és a Testület 
döntései teljesen pontos információkon 
alapulnak.

(52) Feladatainak hatékony ellátása 
érdekében a Testületnek megfelelő 
vizsgálati hatáskörökkel kell rendelkeznie. 
Lehetővé kell tenni számára, hogy minden 
szükséges információt közvetlenül vagy a 
nemzeti szanálási hatóságokon keresztül 
beszerezhessen, és vizsgálatokat, illetve 
helyszíni ellenőrzéseket végezhessen, adott 
esetben az illetékes nemzeti hatóságokkal 
együttműködve. A szanálással 
összefüggésben a Testület helyszíni 
vizsgálatokat végezhet annak érdekében, 
hogy hatékonyan ellenőrizze a nemzeti 
hatóságok általi végrehajtást, valamint 
biztosítsa, hogy a Bizottság és a Testület 
döntései teljesen pontos információkon 
alapulnak. Amennyiben a nemzeti 
szanálási hatóságnak nincsenek eszközei 
ahhoz, hogy biztosítsa a szükséges 
segítséget, úgy élnie kell arra vonatkozó 
hatáskörével, hogy a szükséges mértékben 
segítséget kérjen más nemzeti szanálási 
hatóságoktól.

Or. en

Módosítás 197
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) A Testület, az illetékes hatóságok és 
a nemzeti szanálási hatóságok közötti 
információcserére alkalmazandó eljárást 
egy egyetértési megállapodás révén kell 
meghatározni és végrehajtani.

Or. en
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Módosítás 198
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
Testület minden szükséges információhoz 
hozzáférjen, az alkalmazottak nem 
hivatkozhatnak szakmai titoktartási 
szabályokra a Testületnek történő 
információszolgáltatás elkerülése céljából.

(53) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
Testület minden szükséges információhoz 
hozzáférjen, az alkalmazottak nem 
hivatkozhatnak szakmai titoktartási 
szabályokra a Testületnek történő 
információszolgáltatás elkerülése céljából. 
A Testületnek történő 
információszolgáltatás ugyanakkor soha 
nem tekinthető a szakmai titoktartás 
megszegésének.

Or. en

Módosítás 199
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az egységes szanálási mechanizmus 
keretében elfogadott határozatok 
tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében kötelezettségszegés esetén 
arányos és visszatartó erejű szankciókat 
kell alkalmazni. A Testület számára 
lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti 
szanálási hatóságokat arra utasítsa, hogy
pénzbírságokat vagy kényszerítő 
bírságokat szabjanak ki azokra a 
vállalkozásokra, amelyek nem tesznek 
eleget a Testület határozataiban előírt 
kötelezettségeiknek. A következetes, 
hatékony és eredményes végrehajtási 
gyakorlatok biztosítása érdekében a 

(54) Az egységes szanálási mechanizmus 
keretében elfogadott határozatok 
tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében kötelezettségszegés esetén 
arányos és visszatartó erejű szankciókat 
kell alkalmazni. A Testület számára 
lehetővé kell tenni, hogy pénzbírságokat 
vagy kényszerítő bírságokat szabjon ki 
azokra a vállalkozásokra, amelyek nem 
tesznek eleget a Testület határozataiban 
előírt kötelezettségeiknek. A
pénzbírságokat vagy kényszerítő
bírságokat az illetékes hatóságokkal és a 
Bizottsággal együtt a Testületnek kell 
megállapítania.
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Testület számára lehetővé kell tenni, hogy 
iránymutatásokat címezzen a nemzeti 
szanálási hatóságoknak a bírságok és
kényszerítő bírságok alkalmazásáról.

Or. en

Módosítás 200
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
határozatokat az egész Unióban teljes 
mértékben tiszteletben tartsák, 
megszegésük esetén arányos és visszatartó 
erejű szankciókat kell kiszabni, és azokat 
valamennyi tagállamban egyformán kell 
alkalmazni. E célból az adminisztratív 
szankciók és jogi szankciók 
elfogadásának keretét – a tényleges 
megfelelés érdekében – uniós szinten 
harmonizálni kell. Közös 
minimumszabályokat kell továbbá 
megalkotni, hogy egy teljes körű európai 
mechanizmus jöjjön létre.

Or. en

Indokolás

A jogsértés esetén valamennyi tagállamban alkalmazandó minimumkövetelményeket 
harmonizálni kell. Biztosítani kell, hogy a pénzügyi intézmények ne használhassák ki az egyes 
tagállamokban alkalmazott enyhébb rendszereket.

Módosítás 201
Diogo Feio

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

(54b) A tagállamoknak és a Testületnek 
gondoskodnia kell arról, hogy a(z) 
.../.../EK rendelet alapján kiszabott 
szankciókat csak abban az esetben hozzák 
nyilvánosságra, ha a nyilvánosságra 
hozatal arányos.

Or. en

Módosítás 202
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Amennyiben a nemzeti szanálási 
hatóság azáltal, hogy nem él a Testület 
utasításának végrehajtása érdekében a 
nemzeti jog által ráruházott 
hatáskörökkel, megsérti az egységes 
szanálási mechanizmus szabályait, az 
adott tagállam az ítélkezési gyakorlattal 
összhangban kötelezhető az egyének –
köztük adott esetben a szanálás alá vont 
szervezet vagy csoport –, illetve bármely 
tagállam ilyen szervezete vagy csoportja 
valamely részének hitelezője számára 
okozott kár megtérítésére.

törölve

Or. en

Módosítás 203
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Megfelelő szabályokat kell 
meghatározni a Testület költségvetésének 
kezelése, a költségvetés előkészítése, a 
költségvetés kialakítására és végrehajtására 
vonatkozó eljárást tisztázó belső szabályok 
elfogadása, valamint a számlák belső és 
külső ellenőrzése tekintetében.

(56) Megfelelő szabályokat kell 
meghatározni a Testület költségvetésének 
kialakítására és végrehajtására vonatkozó 
eljárást tisztázó belső szabályok 
elfogadása, a költségvetés elkészítése és a 
Testület plenáris ülése általi 
negyedévenkénti figyelemmel kísérése és 
ellenőrzése, valamint a számlák belső és 
külső ellenőrzése tekintetében.

Or. en

Módosítás 204
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
56 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56a) A Testület plenáris ülésének 
ezenkívül el kell fogadnia a Testület éves 
munkaprogramját, azt negyedévenként 
figyelemmel kell kísérnie és ellenőriznie 
kell, továbbá véleményeket és/vagy 
ajánlásokat kell kibocsátania az ügyvezető 
igazgató negyedéves jelentéstervezete 
kapcsán, amelyben egy szakasznak a 
Testület szanálási tevékenységeiről és 
folyamatban lévő szanálási eseteiről, egy 
másiknak pedig a pénzügyi és igazgatási 
kérdésekről kell szólnia.

Or. en

Módosítás 205
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Biztosítani kell, hogy az Alap a 
csődközeli helyzetbe került intézmények 
szanálása céljából teljes mértékben 
hozzáférhető legyen. Az Alap ezért 
semmilyen más célra, csakis a szanálási 
eszközök és hatáskörök hatékony 
végrehajtása érdekében vehető igénybe. 
Ezenkívül kizárólag a vonatkozó szanálási 
célokkal és elvekkel összhangban vehető 
igénybe. Ennek megfelelően a Testületnek 
biztosítania kell, hogy a szanálási eszközök 
alkalmazása kapcsán keletkezett minden 
veszteséget, költséget vagy egyéb kiadást 
elsősorban a szanálás alá vont intézmény 
részvényesei és hitelezői viseljék. Az 
Alapot csak a részvényesek és hitelezők 
forrásainak kimerülése után terhelhetik a 
szanálási eszközök alkalmazása kapcsán 
keletkezett veszteségek, költségek vagy 
egyéb kiadások.

(58) Biztosítani kell, hogy az Alap a 
csődközeli helyzetbe került intézmények 
szanálása céljából teljes mértékben 
hozzáférhető legyen. Az Alap ezért 
semmilyen más célra, csakis a szanálási 
eszközök és hatáskörök hatékony 
végrehajtása érdekében vehető igénybe. 
Ezenkívül kizárólag a vonatkozó szanálási 
célokkal és elvekkel összhangban vehető 
igénybe, a [bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló] irányelv 
rendelkezéseinek teljes körű tiszteletben 
tartása mellett. Az Alap közvetlenül nem 
vehető igénybe valamely intézmény 
veszteségeinek fedezésére vagy 
feltőkésítési célokra. Ennek megfelelően a 
Testületnek biztosítania kell, hogy a 
szanálási eszközök alkalmazása kapcsán 
keletkezett minden veszteséget, költséget 
vagy egyéb kiadást elsősorban a szanálás 
alá vont intézmény részvényesei és 
hitelezői viseljék. Az Alapot csak a 
részvényesek és hitelezők forrásainak 
kimerülése után terhelhetik a szanálási 
eszközök alkalmazása kapcsán keletkezett 
veszteségek, költségek vagy egyéb 
kiadások.

Or. en

Módosítás 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Biztosítani kell, hogy az Alap a 
csődközeli helyzetbe került intézmények 
szanálása céljából teljes mértékben 
hozzáférhető legyen. Az Alap ezért 
semmilyen más célra, csakis a szanálási 

(58) Biztosítani kell, hogy az Alap a 
csődközeli helyzetbe került intézmények 
szanálása céljából teljes mértékben 
hozzáférhető legyen. Az Alap ezért 
semmilyen más célra, csakis a szanálási 
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eszközök és hatáskörök hatékony 
végrehajtása érdekében vehető igénybe. 
Ezenkívül kizárólag a vonatkozó szanálási 
célokkal és elvekkel összhangban vehető 
igénybe. Ennek megfelelően a Testületnek 
biztosítania kell, hogy a szanálási eszközök 
alkalmazása kapcsán keletkezett minden 
veszteséget, költséget vagy egyéb kiadást 
elsősorban a szanálás alá vont intézmény 
részvényesei és hitelezői viseljék. Az 
Alapot csak a részvényesek és hitelezők 
forrásainak kimerülése után terhelhetik a 
szanálási eszközök alkalmazása kapcsán 
keletkezett veszteségek, költségek vagy 
egyéb kiadások.

eszközök és hatáskörök hatékony 
végrehajtása érdekében vehető igénybe. 
Ezenkívül kizárólag a vonatkozó szanálási 
célokkal és elvekkel összhangban vehető 
igénybe. Ennek megfelelően a Testületnek 
biztosítania kell, hogy a szanálási eszközök 
alkalmazása kapcsán keletkezett minden 
veszteséget, költséget vagy egyéb kiadást 
elsősorban a szanálás alá vont intézmény 
részvényesei és hitelezői viseljék. Az 
Alapot csak a részvényesek és hitelezők 
forrásainak kimerülése után terhelhetik a 
szanálási eszközök alkalmazása kapcsán 
keletkezett veszteségek, költségek vagy 
egyéb kiadások, a csődközeli helyzetbe 
került bank tevékenységének az érintett 
tagállamokban végzett hányadával
arányosan.

Or. en

Módosítás 207
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58a) Mindazonáltal indokolt az összes 
hitelező kielégítése előtt az Alapot igénybe 
venni, ha a szanálási folyamat során 
megkezdődne az előnyben részesített 
betétek belső feltőkésítésre való 
felhasználása. A bankrendszerbe vetett 
általános bizalom egyik sarokköve a 
polgárok abba vetett bizalma, hogy 
megtakarításaik biztonságban vannak a 
teljesen kockázatmentes, és ennek 
megfelelően alacsony hozamú betétekben. 
A betétek védelme kétségkívül a bankok 
egyik legfontosabb feladata, mivel az 
előnyben részesített betétek biztonságába 
vetett bizalom hiánya a bankok 
megrohamozását idézheti elő, amelynek 
végzetes következményei lehetnek a 
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pénzügyi stabilitásra nézve. Az előnyben 
részesített betétek védelme a szanálási 
folyamat során ily módon szanálási 
célokat szolgál, ezért kiemelt erőfeszítést 
érdemel.

Or. en

Módosítás 208
Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59a) Ha egy részt vevő tagállamban 
banki lefölözést vezettek be, előállhat egy 
olyan helyzet, amikor egy banknak a 
nemzeti banki lefölözést is fizetnie kell, és 
az egységes szanálási mechanizmus 
alapjához is hozzá kell járulnia. E 
helyzetet kezelni kell, hogy a pénzügyi 
intézményeknek ne kelljen kettős 
hozzájárulást fizetniük.

Or. en

Módosítás 209
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59a) A Bankszanálási Alap számára egy 
hitelkeretről kell gondoskodni, amely egy 
olyan, egész Európára kiterjedő védőhálót 
biztosítana, amely bármikor ténylegesen 
megfékezheti a pénzügyi rendszert 
fenyegető, fertőző hatásokat. A 
hitelkeretnek köszönhetően a gazdasági 
szereplők döntéseiket az egyes pénzügyi 
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intézmények stabilitása, nem pedig 
azoknak a tagállamoknak a vélt 
országkockázata alapján hozhatják meg, 
amelyekben a különböző intézmények 
letelepedtek. E hitelkerettel végre 
megszűnik a szuverén hitelkockázat és a 
bankrendszer közötti kapcsolat. 

Or. en

Indokolás

Az EFSM-nek lehetőségnek kell maradnia.

Módosítás 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59a) Amennyiben a válság kezelése 
céljából egy tagállam már bevezetett banki 
lefölözést, adókat vagy szanálási 
hozzájárulást, úgy azokat az Alapba 
fizetendő hozzájárulással kell felváltani, 
elkerülendő a kettős befizetéseket.

Or. en

Módosítás 211
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) Az e rendeletben meghatározott 
célokat szolgáló megfelelő pénzügyi 
eszközök azonnali rendelkezésre 
állásának biztosítása érdekében egy 
hitelkeretet kell létrehozni, lehetőleg egy 
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közösségi pénzügyi eszközből. A rendszer 
egészének hitelességéhez alapvető a 
finanszírozás teljes körű rendelkezésre 
állása.

Or. en

Módosítás 212
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Amennyiben a részt vevő tagállamok 
már kialakítottak nemzeti 
szanálásfinanszírozási megoldásokat, 
lehetővé kell tenni számukra annak 
előírását, hogy a nemzeti 
szanálásfinanszírozási megoldások az 
intézményektől korábban előzetes 
hozzájárulásként beszedett, saját 
finanszírozási eszközeiket használják, így 
kompenzálva az intézményeket az 
Alapnak fizetendő előzetes 
hozzájárulásokért. Ez a jóvátétel nem 
érintheti a 94/18/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv18 szerinti tagállami 
kötelezettségeket.

törölve

__________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács 
1994. május 30-i 94/18/EK irányelve az 
értékpapírok hivatalos árfolyamjegyzésre 
történő elfogadásához kihirdetendő 
jegyzési adatok megállapítására, 
vizsgálatára és terjesztésére vonatkozó 
követelmények összehangolásáról szóló 
80/390/EGK irányelv módosításáról. HL L 
135., 1994.5.31., 1. o.

Or. en
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Módosítás 213
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Amennyiben a részt vevő tagállamok 
már kialakítottak nemzeti 
szanálásfinanszírozási megoldásokat, 
lehetővé kell tenni számukra annak 
előírását, hogy a nemzeti 
szanálásfinanszírozási megoldások az 
intézményektől korábban előzetes 
hozzájárulásként beszedett, saját 
finanszírozási eszközeiket használják, így 
kompenzálva az intézményeket az 
Alapnak fizetendő előzetes 
hozzájárulásokért. Ez a jóvátétel nem 
érintheti a 94/18/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv18 szerinti tagállami 
kötelezettségeket.

(62) Amennyiben a részt vevő tagállamok 
már kialakítottak nemzeti 
szanálásfinanszírozási megoldásokat, az e 
megoldások révén beszedett összegeknek 
az Egységes Bankszanálási Alapba 
áthelyezhetőnek kell lenniük.

__________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács 
1994. május 30-i 94/18/EK irányelve az 
értékpapírok hivatalos árfolyamjegyzésre 
történő elfogadásához kihirdetendő 
jegyzési adatok megállapítására, 
vizsgálatára és terjesztésére vonatkozó 
követelmények összehangolásáról szóló 
80/390/EGK irányelv módosításáról. HL L 
135., 1994.5.31., 1. o.

Or. en

Módosítás 214
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) A hozzájárulások méltányos (63) A hozzájárulások méltányos 
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kiszámítása és az alacsonyabb kockázatot 
jelentő modell szerinti működés ösztönzése 
érdekében az Alaphoz történő 
hozzájárulásoknak figyelembe kell venniük 
a hitelintézetek által viselt kockázatok 
mértékét.

kiszámítása és az alacsonyabb kockázatot 
jelentő modell szerinti működés ösztönzése 
érdekében az Alaphoz történő 
hozzájárulásoknak – amelyeket az illetékes 
hatóság javaslatát követően a Testületnek 
kell megállapítania – figyelembe kell 
venniük a hitelintézetek által viselt 
kockázatok mértékét.

Or. en

Módosítás 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) A hozzájárulások méltányos 
kiszámítása és az alacsonyabb kockázatot 
jelentő modell szerinti működés ösztönzése 
érdekében az Alaphoz történő 
hozzájárulásoknak figyelembe kell venniük 
a hitelintézetek által viselt kockázatok 
mértékét.

(63) A hozzájárulások méltányos 
kiszámítása és az alacsonyabb kockázatot 
jelentő modell szerinti működés ösztönzése 
érdekében az Alaphoz történő 
hozzájárulásoknak figyelembe kell venniük 
a hitelintézetek által viselt kockázatok 
mértékét. E hozzájárulásoknak minden 
egyes tagállamban ugyanazt a százalékos 
célszintet kell elérniük.

Or. en

Módosítás 216
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az EUMSZ 290. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők meghatározása 
céljából: az Alapnak fizetett 

(66) A Bizottságot a Testület javaslata 
nyomán fel kell hatalmazni arra, hogy az 
EUMSZ 290. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők meghatározása 
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hozzájárulások típusa és az ezekből 
támogatható esetek; a hozzájárulások 
számításának és befizetésének módja; a 
hozzájárulások teljes mértékű és időben 
történő befizetésének biztosításához 
szükséges nyilvántartási, számviteli, 
beszámolási és egyéb szabályok; azon 
intézmények hozzájárulási rendszere, 
amelyek működése az Alap célszintjének 
elérését követően engedélyezett; a 
hozzájárulások időbeni kiterjesztésének 
feltételei; a hozzájárulás-fizetés lehetséges 
előrehozatalának követelményei; az éves 
hozzájárulások megállapításának feltételei; 
azon körülmények és szabályok 
meghatározására vonatkozó intézkedések, 
amelyek teljesülése esetén egy intézmény 
részlegesen vagy teljesen mentesülhet az 
utólagos hozzájárulások alól.

céljából: az Alapnak fizetett 
hozzájárulások típusa és az ezekből 
támogatható esetek; a hozzájárulások 
számításának és befizetésének módja; a 
hozzájárulások teljes mértékű és időben 
történő befizetésének biztosításához 
szükséges nyilvántartási, számviteli, 
beszámolási és egyéb szabályok; azon 
intézmények hozzájárulási rendszere, 
amelyek működése az Alap célszintjének 
elérését követően engedélyezett; a 
hozzájárulások időbeni kiterjesztésének 
feltételei; a hozzájárulás-fizetés lehetséges 
előrehozatalának és elhalasztásának 
követelményei; az éves hozzájárulások 
összege megállapításának feltételei; azon 
körülmények és szabályok 
meghatározására vonatkozó intézkedések, 
amelyek teljesülése esetén egy intézmény 
részlegesen vagy teljesen mentesülhet az 
utólagos hozzájárulások alól. 

Or. en

Módosítás 217
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az EUMSZ 290. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők meghatározása 
céljából: az Alapnak fizetett 
hozzájárulások típusa és az ezekből 
támogatható esetek; a hozzájárulások 
számításának és befizetésének módja; a 
hozzájárulások teljes mértékű és időben 
történő befizetésének biztosításához 
szükséges nyilvántartási, számviteli, 
beszámolási és egyéb szabályok; azon 
intézmények hozzájárulási rendszere, 
amelyek működése az Alap célszintjének 

(66) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az EUMSZ 290. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők meghatározása 
céljából: az Alapnak fizetett 
hozzájárulások típusa és az ezekből 
támogatható esetek; a hozzájárulások 
számításának és befizetésének módja; a 
hozzájárulások teljes mértékű és időben 
történő befizetésének biztosításához 
szükséges nyilvántartási, számviteli, 
beszámolási és egyéb szabályok; azon 
intézmények hozzájárulási rendszere, 
amelyek működése az Alap célszintjének 



PE521.747v01-00 98/189 AM\1006888HU.doc

HU

elérését követően engedélyezett; a 
hozzájárulások időbeni kiterjesztésének 
feltételei; a hozzájárulás-fizetés lehetséges 
előrehozatalának követelményei; az éves 
hozzájárulások megállapításának feltételei; 
azon körülmények és szabályok 
meghatározására vonatkozó intézkedések, 
amelyek teljesülése esetén egy intézmény 
részlegesen vagy teljesen mentesülhet az 
utólagos hozzájárulások alól.

elérését követően engedélyezett; a 
hozzájárulások időbeni kiterjesztésének 
feltételei; a hozzájárulás-fizetés lehetséges 
előrehozatalának követelményei; az éves 
hozzájárulások e rendeletben 
meghatározott határokon belüli 
megállapításának feltételei; azon 
körülmények és szabályok 
meghatározására vonatkozó intézkedések, 
amelyek teljesülése esetén egy intézmény 
részlegesen vagy teljesen mentesülhet az 
utólagos hozzájárulások alól.

Or. en

Módosítás 218
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
66 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66a) Az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása érdekében a Bizottságnak és a 
Testületnek az e rendelet szerinti 
feladataik ellátása során a [bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló] 
irányelv előírásainak és az említett 
irányelvvel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
megfelelően kell eljárnia. A Bizottságnak 
és a Testületnek ezenkívül követnie kell az 
EBH által a [bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló] irányelvvel 
összefüggésben elfogadott 
iránymutatásokat és ajánlásokat, valamint 
adott esetben figyelembe kell vennie az 
1093/2010/EK rendelet 19. cikkének (3) 
bekezdése szerinti, kötelező érvényű
közvetítés során az EBH által meghozott 
határozatokat.

Or. en
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Módosítás 219
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A Testület által végzett munka 
bizalmas jellegének megőrzése érdekében 
a Testület tagjaira és alkalmazottaira –
köztük a szanálási feladatok végrehajtása 
céljából a részt vevő tagállamokkal 
kicserélt vagy az ilyen tagállamok által 
kirendelt alkalmazottakra – feladataik 
megszűnése után is szakmai titoktartási 
kötelezettségnek kell vonatkoznia. A 
ráruházott feladatok elvégzése céljából a 
Testületet fel kell hatalmazni, hogy 
bizonyos feltételek mellett információt 
cseréljen a nemzeti vagy uniós 
hatóságokkal és testületekkel.

(67) A Testület által végzett munka 
bizalmas jellegének megőrzése érdekében 
a Testület tagjaira és alkalmazottaira –
köztük a szanálási feladatok végrehajtása 
céljából a részt vevő tagállamokkal 
kicserélt vagy az ilyen tagállamok által 
kirendelt alkalmazottakra – feladataik 
megszűnése után is szakmai titoktartási 
kötelezettségnek kell vonatkoznia. E 
követelményeknek a Testület által 
felhatalmazott egyéb személyekre, a 
tagállamok nemzeti szanálási hatóságai 
által helyszíni ellenőrzések végzésére 
felhatalmazott vagy kijelölt személyekre, 
továbbá a Testület plenáris és vezetői 
üléseire meghívott megfigyelőkre is 
vonatkozniuk kell. A ráruházott feladatok 
elvégzése céljából a Testületet fel kell 
hatalmazni, hogy bizonyos feltételek 
mellett információt cseréljen a nemzeti 
vagy uniós hatóságokkal és testületekkel.

Or. en

Módosítás 220
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
68 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68a) Olyan mértékig, amennyiben az e 
rendelet szerinti döntések az EBH-nak az 
1093/2010/EK rendelet 19. cikkének (3) 
bekezdése szerinti, kötelező érvényű 
közvetítése körébe tartoznak, e 
határozatok valamennyi részt vevő fél 
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számára kötelező érvényűek.

Or. en

Indokolás

Feltételezve, hogy a Bizottságnak részt kell vennie az egységes szanálási mechanizmusban, 
nem egyértelmű, hogy az EBH, mint hatóság, képes lesz-e a kötelező érvényű közvetítés 
keretében meghozott határozatot érvényesíteni a Bizottsággal, mint a Szerződés által 
létrehozott intézménnyel szemben. Egyértelművé kell tenni, hogy olyan mértékig, amennyiben 
az e rendelet szerinti döntések az EBH kötelező érvényű közvetítése körébe tartoznak – ezt a 
bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv körében kell egyeztetni –, e döntések 
nemcsak a részt nem vevő tagállamok szanálási hatóságaira nézve, hanem a Bizottsággal 
szemben is kötelező érvényűek.

Módosítás 221
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) A Testület teljes körű működéséig a 
Bizottságnak kell felelnie a kezdeti 
műveletekért, köztük az adminisztratív 
kiadások fedezéséhez szükséges 
hozzájárulások beszedéséért és a Testület 
részéről az összes szükséges kifizetést 
engedélyező ideiglenes ügyvezető igazgató 
kinevezéséért.

(69) A Testület teljes körű működéséig a 
Bizottságnak kell felelnie a kezdeti 
műveletekért, köztük az adminisztratív 
kiadások fedezéséhez szükséges első 
hozzájárulások beszedéséért és a Testület 
részéről az összes szükséges kifizetést 
engedélyező ideiglenes ügyvezető igazgató 
kinevezéséért.

Or. en

Módosítás 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) A Testület teljes körű működéséig a 
Bizottságnak kell felelnie a kezdeti 

(69) A Testület teljes körű működéséig a 
nemzeti szanálási hatóságoknak kell 
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műveletekért, köztük az adminisztratív 
kiadások fedezéséhez szükséges 
hozzájárulások beszedéséért és a Testület 
részéről az összes szükséges kifizetést 
engedélyező ideiglenes ügyvezető igazgató 
kinevezéséért.

felelniük a kezdeti műveletekért, köztük az 
adminisztratív kiadások fedezéséhez 
szükséges hozzájárulások beszedéséért és a 
Testület részéről az összes szükséges 
kifizetést engedélyező ideiglenes 
ügyvezető igazgató kinevezéséért.

Or. en

Módosítás 223
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és betartja az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában elismert 
elveket, nevezetesen a tulajdonhoz, a 
személyes adatok védelméhez, a 
vállalkozás szabadságához, a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jogot; e rendeletet ezen jogokkal és 
elvekkel összhangban kell végrehajtani.

(70) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és betartja az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában elismert 
elveket, nevezetesen a tulajdonhoz, a 
személyes adatok védelméhez és a 
vállalkozás szabadságához való jogot, a 
munkavállalók tájékoztatáshoz és 
konzultációhoz való jogát a 
vállalkozásnál, valamint a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jogot; e rendeletet ezen jogokkal és 
elvekkel összhangban kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 224
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
71 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71a) Az államok és bankjaik közötti 
összekapcsolódás megszüntetése és az
egységes szanálási mechanizmus 
hatékonyságának és hitelességének 
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biztosítása céljából – különösen az 
egységes szanálási mechanizmus teljes 
finanszírozásának eléréséig – fontos 
létrehozni egy európai hitelkeretet, amely 
az egységes szanálási mechanizmus 
hatályba lépésének napjától állna 
rendelkezésre. A hitelkeretből felvett 
hiteleket az Egységes Bankszanálási 
Alapból kell visszafizetni, a megállapodás 
szerinti határidőn belül.

Or. en

Módosítás 225
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
71 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71a) Az állam és a bankok közötti 
összefonódás felbontása és az egységes 
szanálási mechanizmus hatékonyságának 
és hitelességének biztosítása céljából –
különösen az egységes szanálási 
mechanizmus teljes finanszírozásának 
eléréséig – fontos létrehozni a részt vevő 
tagállamok számára egy közösségi 
hitelkeretet (költségvetési védőhálót). A 
hitelkeretből felvett hiteleket az Egységes 
Bankszanálási Alapból kell visszafizetni, a 
megállapodás szerinti határidőn belül.

Or. en

Módosítás 226
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az egységes szabályokat és az 
egységes eljárást a Testülettel és a részt 
vevő tagállamok szanálási hatóságaival 
együtt alkalmazza az e rendelet által 
létrehozott egységes szanálási 
mechanizmus keretében. Az egységes 
szanálási mechanizmust egy egységes 
bankszanálási alap támogatja (a 
továbbiakban: az Alap).

Ezeket az egységes szabályokat és az 
egységes eljárást a Testület, a részt vevő 
tagállamok szanálási hatóságai és az 
állami támogatásokra vonatkozó 
szabályokkal összefüggésben a Bizottság 
alkalmazza az e rendelet által létrehozott 
egységes szanálási mechanizmus 
keretében. Az egységes szanálási 
mechanizmust egy egységes bankszanálási 
alap támogatja (a továbbiakban: az Alap).

Or. en

Módosítás 227
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az egységes szabályokat és az 
egységes eljárást a Bizottság a Testülettel
és a részt vevő tagállamok szanálási 
hatóságaival együtt alkalmazza az e 
rendelet által létrehozott egységes szanálási 
mechanizmus keretében. Az egységes 
szanálási mechanizmust egy egységes 
bankszanálási alap támogatja (a 
továbbiakban: az Alap).

Ezeket az egységes szabályokat és az 
egységes eljárást a Testület a Bizottsággal
és a részt vevő tagállamok szanálási 
hatóságaival együtt alkalmazza az e 
rendelet által létrehozott egységes szanálási 
mechanizmus keretében. Az egységes 
szanálási mechanizmust egy egységes 
bankszanálási alap támogatja (a 
továbbiakban: az Alap).

Or. en

Módosítás 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés



PE521.747v01-00 104/189 AM\1006888HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az egységes szabályokat és az 
egységes eljárást a Bizottság a Testülettel 
és a részt vevő tagállamok szanálási 
hatóságaival együtt alkalmazza az e 
rendelet által létrehozott egységes szanálási 
mechanizmus keretében. Az egységes 
szanálási mechanizmust egy egységes
bankszanálási alap támogatja (a 
továbbiakban: az Alap).

Ezeket az egységes szabályokat és az 
egységes eljárást a Bizottság a Testülettel 
és a részt vevő tagállamok szanálási 
hatóságaival együtt alkalmazza az e 
rendelet által létrehozott egységes szanálási 
mechanizmus keretében. Az egységes 
szanálási mechanizmust a nemzeti
bankszanálási alapok központilag 
koordinált hálózata támogatja (a 
továbbiakban: az Alap).

Or. en

Módosítás 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a következő szervezetekre 
alkalmazandó:

Ezt a rendeletet az alábbiakra kell 
alkalmazni:

Or. en

Módosítás 230
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részt vevő tagállamokban székhellyel 
rendelkező hitelintézetek;

a) a részt vevő tagállamokban székhellyel 
rendelkező és az Európai Központi 
Banknak a hitelintézetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politikákkal 
kapcsolatos külön feladatokkal történő 
megbízásáról szóló [ ]/EU tanácsi rendelet 
4. cikkével összhangban az EKB által 
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végzett közvetlen felügyelet alá tartozó
hitelintézetek;

Or. en

Módosítás 231
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részt vevő tagállamokban székhellyel 
rendelkező hitelintézetek;

a) az Európai Központi Banknak a részt 
vevő tagállamokban székhellyel rendelkező 
hitelintézetek prudenciális felügyeletére 
vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön 
feladatokkal történő megbízásáról szóló [ 
]/2013/EU tanácsi rendelet szerinti 
jelentős hitelintézetek;

Or. en

Módosítás 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részt vevő tagállamokban székhellyel 
rendelkező hitelintézetek;

a) azok a szervezetek, amelyek felügyelete 
az egységes felügyeleti mechanizmusról 
szóló rendelet 6. cikkével összhangban az 
EKB közvetlen felelőssége;

Or. en

Módosítás 233
Burkhard Balz
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részt vevő tagállamokban székhellyel 
rendelkező hitelintézetek;

a) a részt vevő tagállamokban székhellyel 
rendelkező hitelintézetek, amelyek az 
Európai Központi Banknak a 
hitelintézetek prudenciális felügyeletére 
vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön 
feladatokkal történő megbízásáról szóló [ 
]/EU tanácsi rendelet 6. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban az egységes 
felügyeleti mechanizmus közvetlen 
felügyelete alá tartoznak;

(Ez a módosítás az egész szövegre 
vonatkozik.)

Or. en

Indokolás

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 
also be resolved at the national level.

Módosítás 234
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részt vevő tagállamokban székhellyel 
rendelkező hitelintézetek;

a) az Európai Központi Banknak a 
hitelintézetek prudenciális felügyeletére 
vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön 
feladatokkal történő megbízásáról szóló 
[ ]/EU tanácsi rendelet 6. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban az Európai 
Központi Bank közvetlen felügyelete alá 
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tartozó hitelintézetek;

Or. en

Módosítás 235
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a részt vevő tagállamokban székhellyel 
rendelkező hitelintézetek;

a) a szubszidiaritás és az arányosság elvét 
tiszteletben tartásával a részt vevő 
tagállamokban székhellyel rendelkező
hitelintézetek;

Or. en

Módosítás 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a valamelyik részt vevő tagállamban 
székhellyel rendelkező anyavállalatok, 
beleértve a pénzügyi holdingtársaságokat 
és a vegyes pénzügyi holdingtársaságokat, 
amennyiben az Európai Központi 
Banknak a hitelintézetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politikákkal 
kapcsolatos külön feladatokkal történő 
megbízásáról szóló [ ]/EU tanácsi rendelet 
4. cikke (1) bekezdésének i) pontjával 
összhangban az EKB által végrehajtott 
összevont alapú felügyelet alá tartoznak;

törölve

Or. en
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Módosítás 237
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kivéve, ha ezeket az Európai Központi 
Banknak a hitelintézetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politikákkal 
kapcsolatos külön feladatokkal történő 
megbízásáról szóló tanácsi rendelet (SSM) 
6. cikkének (4) bekezdésével összhangban 
kevésbé jelentős intézményként sorolják 
be.

Or. de

Módosítás 238
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet szerinti intézkedések vagy 
politikák sem közvetlenül, sem közvetve 
nem különböztethetnek meg hátrányosan 
valamely tagállamot vagy a tagállamok 
valamely csoportját mint banki vagy 
bármely egyéb szolgáltatások – bármely 
pénznemben történő – nyújtásának 
helyszínét.

Or. en

Módosítás 239
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejlesztési bankok nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá.

Or. de

Módosítás 240
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Az Egységes Szanálási Testület saját 
kezdeményezésére az e rendelettel 
összhangban kidolgozott útmutatásait a 
részt vevő tagállamok bármely 
hitelintézetéhez eljuttathatja, amennyiben 
úgy ítéli meg, hogy annak csődje 
komolyan megingathatja a pénzügyi 
stabilitást.

Or. en

Módosítás 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Együttműködés az egységes szanálási 

mechanizmuson belül
(1) A Bizottság, a Testület és a nemzeti 
szanálási hatóságok egy egységes 
szanálási mechanizmuson belül látják el
feladataikat, a bankok helyreállításáról és 
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szanálásáról szóló irányelvben és az e 
rendeletben meghatározott 
hatásköreiknek megfelelően.
(2) A Bizottságra, a Testületre és a 
nemzeti szanálási hatóságokra egyaránt 
vonatkozik a jóhiszemű együttműködésre, 
az információcserére és a következetes 
szanálási gyakorlatokhoz való közelítésre
vonatkozó kötelezettség.
(3) A Bizottság az e rendeletben 
meghatározott felelősségek és eljárás 
alapján felügyeletet gyakorol a 
mechanizmus működése felett.

Or. en

Módosítás 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
(1) A Bizottság, a Testület és a nemzeti 
szanálási hatóságok egy egységes 
szanálási mechanizmuson belül hajtják 
végre feladataikat, a bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló 
irányelvben és az e rendeletben 
meghatározott hatásköreiknek 
megfelelően.
(2) A Bizottságra, a Testületre és a 
nemzeti szanálási hatóságokra egyaránt 
vonatkozik a jóhiszemű együttműködésre, 
az információcserére és a következetes 
szanálási gyakorlatokhoz való közelítésre
vonatkozó kötelezettség.
(3) A Bizottság az e rendeletben 
meghatározott felelősségek és eljárás 
alapján felügyeletet gyakorol a 
mechanizmus működése felett.
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Or. en

Módosítás 243
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában a(z) [ ] irányelv 
2. cikkében és a 2013. június 26-i 
2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv19 3. cikkében meghatározott 
fogalmak alkalmazandók. Ezen túlmenően 
az alábbi fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni:

E rendelet alkalmazásában a(z) [ ] irányelv 
2. cikkében, a 2013. június 26-i 
2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv19 3. cikkében és az 575/2013/EU 
rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott fogalmak alkalmazandók. 
Ezen túlmenően az alábbi 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

Or. en

Indokolás

A bekezdés megállapítja, hogy az e cikkben szereplő fogalommeghatározások mellett a 
bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvben, a tőkekövetelményekről szóló 
negyedik irányelvben és a tőkekövetelményekről szóló rendeletben meghatározott fogalmak 
alkalmazandók. A fogalmak e cikk általi átvétele így szükségtelen és nem összeegyeztethető e 
bekezdéssel.

Módosítás 244
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „EKB”: az Európai Központi Bank a 
[ ]/EU tanácsi rendelet által létrehozott 
felügyeleti tanácsa;

Or. en
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Módosítás 245
Sławomir Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „nemzeti szanálási hatóság”: valamely 
tagállam által a(z) [ ] irányelv 3. cikkével 
összhangban kijelölt hatóság;

(2) „nemzeti szanálási hatóság”: valamely 
részt vevő tagállam által a(z) [ ] irányelv 3. 
cikkével összhangban kijelölt hatóság;

Or. en

Indokolás

A „nemzeti szanálási hatóság” fogalmát a részt vevő tagállamok által kijelölt hatóságokra
kell korlátozni, ami az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló rendeletben alkalmazott
megközelítéssel is összhangban lenne.

Módosítás 246
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) „a Testület”: az egységes szanálási 
mechanizmus e rendelet 38. és 39. 
cikkében meghatározott szanálási 
testülete;

Or. en

Módosítás 247
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „csoportszintű szanálási hatóság”: 
azon részt vevő tagállam nemzeti szanálási 
hatósága, amelyben az összevont 
felügyelet alá tartozó intézmény vagy 
anyavállalat székhellyel rendelkezik;

törölve

Or. en

Módosítás 248
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „hitelintézet”: az 575/201320/EU 
rendelet20 4. cikke (1) bekezdésének 1. 
pontjában meghatározott hitelintézet;

törölve

__________________
20 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

Or. en

Módosítás 249
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „befektetési vállalkozás”: az 
575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

törölve
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bekezdésének 2. pontjában meghatározott, 
az említett rendelet 9. cikkében 
megállapított indulótőke-követelmény 
hatálya alá tartozó befektetési vállalkozás;

Or. en

Módosítás 250
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „pénzügyi vállalkozás”: az 
575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének 26. pontjában 
meghatározott pénzügyi vállalkozás;

törölve

Or. en

Módosítás 251
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „anyavállalat”: az 575/2013/EU 
rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 15. 
pontjában meghatározott anyavállalat, 
beleértve az intézményt, a pénzügyi 
holdingtársaságot, illetve a vegyes 
pénzügyi holdingtársaságot;

törölve

Or. en

Módosítás 252
Sharon Bowles
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „szanálás alá vont intézmény”: a 2. 
cikkben említett szervezet, amely 
tekintetében szanálási intézkedést hoztak;

törölve

Or. en

Módosítás 253
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „intézmény”: a 2. cikk c) pontjával 
összhangban összevont felügyelet alá 
tartozó hitelintézet vagy befektetési 
vállalkozás;

törölve

Or. en

Módosítás 254
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „csoport”: olyan anyavállalat és 
leányvállalatai, amelyek a 2. cikkben 
említett szervezetek;

törölve

Or. en

Módosítás 255
Sharon Bowles
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) „leányvállalat”: az 575/2013/EU 
rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 16. 
pontjában meghatározott leányvállalat;

törölve

Or. en

Módosítás 256
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) „vagyonértékesítési eszköz”: a 
szanálási feltételeknek megfelelő 
intézmény tulajdonviszonyt megtestesítő 
instrumentumainak, eszközeinek, 
jogainak és kötelezettségeinek olyan 
vásárlóhoz transzferálása, amely nem 
hídbank;

törölve

Or. en

Módosítás 257
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) „hídbankeszköz”: a szanálási 
feltételeknek megfelelő intézmény 
eszközeinek, jogainak és 
kötelezettségeinek hídbankhoz való 
transzferálása;

törölve
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Or. en

Módosítás 258
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) „eszközelkülönítési eszköz”: a 
szanálási feltételeknek megfelelő 
intézmény eszközeinek, jogainak és 
kötelezettségeinek egy vagyonkezelő 
szervezethez való transzferálása;

törölve

Or. en

Módosítás 259
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) „belső feltőkésítési eszköz”: a 
szanálási feltételeknek megfelelő 
intézmény kötelezettségeire vonatkozó 
leírási és átalakítási hatáskörök;

törölve

Or. en

Módosítás 260
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A Bizottságnak, a Tanácsnak és a 
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részt nem vevő tagállamok szanálási 
hatóságainak és illetékes hatóságainak 
egyetértési megállapodást kell kötniük, 
amely meghatározza a bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló [ ] 
irányelv szerinti feladataik ellátása során 
folytatott együttműködésük általános 
feltételeit. Az egyetértési megállapodás 
többek között pontosítja a Bizottság és a 
Testület azon döntéseivel kapcsolatos 
konzultációt, amelyek kihatnak a részt 
nem vevő tagállamban működő azon 
leányvállalatokra és fióktelepekre, 
amelyek anyavállalata egy részt vevő 
tagállamban telepedett le. Az egyetértési 
megállapodást rendszeresen felül kell 
vizsgálni.

Or. en

Módosítás 261
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) „kritikus méret”: a 2. cikkben 
említett szervezetek méretének vagy 
összekapcsolódásának olyan fokú 
megnövekedése, amely válság idején nem 
teszi lehetővé a rendezett szanálást, mivel 
bármely szanálási intézkedés vagy rendes 
fizetésképtelenségi eljárás jelentős 
gazdasági zavarokat eredményezne, így 
elkerülhetetlenné válna a szervezetek 
állami kisegítése és a veszteségek 
társadalmi viselése.

Or. en

Módosítás 262
Wolf Klinz
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha e rendelet alapján a Bizottság vagy
a Testület olyan feladatokat vagy 
hatásköröket gyakorol, amelyeket a(z) [ ] 
irányelv szerint egy részt vevő tagállam 
nemzeti szanálási hatóságának kell 
gyakorolnia, akkor e rendelet és a(z) [ ] 
irányelv alkalmazása céljából a Testületet 
kell az illetékes nemzeti szanálási 
hatóságnak, vagy határon átnyúló 
csoportszintű szanálás esetén az illetékes 
csoportszintű nemzeti szanálási 
hatóságnak tekinteni.

(1) Ha e rendelet alapján a Testület olyan 
feladatokat vagy hatásköröket gyakorol, 
amelyeket a(z) [ ] irányelv szerint egy részt 
vevő tagállam nemzeti szanálási 
hatóságának kell gyakorolnia, akkor e 
rendelet és a(z) [ ] irányelv alkalmazása 
céljából a Testületet kell az illetékes 
nemzeti szanálási hatóság, vagy határon 
átnyúló csoportszintű szanálás esetén az 
illetékes csoportszintű nemzeti szanálási 
hatóságok koordinátorának tekinteni.

Or. en

Módosítás 263
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha e rendelet alapján a Bizottság vagy
a Testület olyan feladatokat vagy 
hatásköröket gyakorol, amelyeket a(z) [ ] 
irányelv szerint egy részt vevő tagállam 
nemzeti szanálási hatóságának kell 
gyakorolnia, akkor e rendelet és a(z) [ ] 
irányelv alkalmazása céljából a Testületet 
kell az illetékes nemzeti szanálási 
hatóságnak, vagy határon átnyúló 
csoportszintű szanálás esetén az illetékes 
csoportszintű nemzeti szanálási hatóságnak 
tekinteni.

(1) Ha e rendelet alapján a Testület olyan 
feladatokat vagy hatásköröket gyakorol, 
amelyeket a(z) [ ] irányelv szerint egy részt 
vevő tagállam nemzeti szanálási 
hatóságának kell gyakorolnia, akkor e 
rendelet és a(z) [ ] irányelv alkalmazása 
céljából a Testületet kell az illetékes 
nemzeti szanálási hatóságnak, vagy határon 
átnyúló csoportszintű szanálás esetén az 
illetékes csoportszintű nemzeti szanálási 
hatóságnak tekinteni.

Or. en
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Módosítás 264
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha e rendelet alapján a Bizottság vagy
a Testület olyan feladatokat vagy 
hatásköröket gyakorol, amelyeket a(z) [ ] 
irányelv szerint egy részt vevő tagállam 
nemzeti szanálási hatóságának kell 
gyakorolnia, akkor e rendelet és a(z) [ ]
irányelv alkalmazása céljából a Testületet 
kell az illetékes nemzeti szanálási 
hatóságnak, vagy határon átnyúló 
csoportszintű szanálás esetén az illetékes 
csoportszintű nemzeti szanálási hatóságnak 
tekinteni.

(1) Ha e rendelet alapján a Testület olyan 
feladatokat vagy hatásköröket gyakorol, 
amelyeket a(z) [ ] irányelv szerint egy részt 
vevő tagállam nemzeti szanálási 
hatóságának kell gyakorolnia, akkor e 
rendelet és a(z) [ ] irányelv alkalmazása 
céljából a Testületet kell az illetékes 
nemzeti szanálási hatóságnak, vagy határon 
átnyúló csoportszintű szanálás esetén az 
illetékes csoportszintű nemzeti szanálási 
hatóságnak tekinteni.

Or. en

Módosítás 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha e rendelet alapján a Bizottság vagy 
a Testület olyan feladatokat vagy 
hatásköröket gyakorol, amelyeket a(z) [ ] 
irányelv szerint egy részt vevő tagállam 
nemzeti szanálási hatóságának kell 
gyakorolnia, akkor e rendelet és a(z) [ ] 
irányelv alkalmazása céljából a Testületet 
kell az illetékes nemzeti szanálási 
hatóságnak, vagy határon átnyúló 
csoportszintű szanálás esetén az illetékes 
csoportszintű nemzeti szanálási hatóságnak 
tekinteni.

(1) E rendelet 2. cikkének sérelme nélkül, 
ha e rendelet alapján a Bizottság vagy a 
Testület olyan feladatokat vagy 
hatásköröket gyakorol, amelyeket a(z) [ ] 
irányelv szerint egy részt vevő tagállam 
nemzeti szanálási hatóságának kell 
gyakorolnia, akkor e rendelet és a(z) [ ] 
irányelv alkalmazása céljából a Testületet 
kell az illetékes nemzeti szanálási 
hatóságnak, vagy határon átnyúló 
csoportszintű szanálás esetén az illetékes 
csoportszintű nemzeti szanálási hatóságnak 
tekinteni.

Or. en
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Módosítás 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha e rendelet alapján a Bizottság vagy 
a Testület olyan feladatokat vagy 
hatásköröket gyakorol, amelyeket a(z) [ ] 
irányelv szerint egy részt vevő tagállam 
nemzeti szanálási hatóságának kell 
gyakorolnia, akkor e rendelet és a(z) [ ] 
irányelv alkalmazása céljából a Testületet 
kell az illetékes nemzeti szanálási 
hatóságnak, vagy határon átnyúló 
csoportszintű szanálás esetén az illetékes 
csoportszintű nemzeti szanálási hatóságnak 
tekinteni.

(1) E rendelet 2. cikkének sérelme nélkül a 
Bizottság vagy a Testület olyan feladatokat 
vagy hatásköröket gyakorol, amelyeket 
a(z) [ ] irányelv szerint egy részt vevő 
tagállam nemzeti szanálási hatóságának 
kell gyakorolnia, akkor e rendelet és a(z) [ 
] irányelv alkalmazása céljából a Testületet 
kell az illetékes nemzeti szanálási 
hatóságnak, vagy határon átnyúló 
csoportszintű szanálás esetén az illetékes 
csoportszintű nemzeti szanálási hatóságnak 
tekinteni.

Or. en

Módosítás 267
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület, amikor nemzeti szanálási 
hatóságként lép fel, adott esetben a 
Bizottság engedélyével jár el.

törölve

Or. en

Módosítás 268
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület, amikor nemzeti szanálási 
hatóságként lép fel, adott esetben a 
Bizottság engedélyével jár el.

(2) A Testület az e rendelettel rá ruházott 
hatáskörökön belül jár el.

Or. de

Módosítás 269
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület, amikor nemzeti szanálási 
hatóságként lép fel, adott esetben a 
Bizottság engedélyével jár el.

(2) A Testület a bankok helyreállításáról 
és szanálásáról szóló [ ] irányelv alapján 
és rendelkezéseinek megfelelően jár el. A 
részt nem vevő tagállamok vagy az 
azokban működő szervezetek az e rendelet 
szerint meghozott intézkedések 
következtében nem részesülhetnek 
hátrányos megkülönböztetésben vagy nem 
kerülhetnek hátrányosabb helyzetbe, mint 
ha teljes mértékben a bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló 
irányelv rendelkezéseinek hatálya alá 
kerültek volna.

Or. en

Módosítás 270
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület, amikor nemzeti szanálási 
hatóságként lép fel, adott esetben a 
Bizottság engedélyével jár el.

(2) A Testület, amikor nemzeti szanálási 
hatóságként lép fel, adott esetben a 
Bizottsággal egyeztetve jár el.
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Or. en

Módosítás 271
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület, amikor nemzeti szanálási 
hatóságként lép fel, adott esetben a 
Bizottság engedélyével jár el.

(2) A Testület, amikor nemzeti szanálási 
hatóságként lép fel, adott esetben a nemzeti 
szanálási hatóságok engedélyével jár el.

Or. en

Módosítás 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet rendelkezéseire 
figyelemmel, a részt vevő tagállam nemzeti 
szanálási hatóságai a nemzeti jog 
vonatkozó, a(z) [ ] irányelv által 
harmonizált rendelkezései alapján és 
azoknak megfelelően járnak el.

(3) E rendelet 2. cikkének rendelkezéseire 
figyelemmel, a részt vevő tagállam nemzeti 
szanálási hatóságai a nemzeti jog 
vonatkozó, a(z) [ ] irányelv által 
harmonizált rendelkezései alapján és 
azoknak megfelelően járnak el.

Or. en

Módosítás 273
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet rendelkezéseire (3) E rendelet 2. cikkének rendelkezéseire 



PE521.747v01-00 124/189 AM\1006888HU.doc

HU

figyelemmel, a részt vevő tagállam nemzeti 
szanálási hatóságai a nemzeti jog 
vonatkozó, a(z) [ ] irányelv által 
harmonizált rendelkezései alapján és 
azoknak megfelelően járnak el.

figyelemmel, a részt vevő tagállam nemzeti 
szanálási hatóságai a nemzeti jog 
vonatkozó, a(z) [ ] irányelv által 
harmonizált rendelkezései alapján és 
azoknak megfelelően járnak el.

Or. en

Módosítás 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nemzeti szanálási hatóság 
tájékoztatja a Bizottságot és a Testületet 
az e cikk (3) bekezdése szerint meghozott 
vagy meghozni szándékozott 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nemzeti szanálási hatóság 
tájékoztatja a Bizottságot és a Testületet 
az e cikk (3) bekezdése szerint meghozott 
vagy meghozni szándékozott 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 276
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A [bankok helyreállításáról és 

szanálásáról szóló] irányelvvel való 
összhang

E rendelet rendelkezéseire figyelemmel a 
Bizottság és a Testület az e rendelet 
szerinti feladatai ellátása során:
a) a [bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló] irányelv előírásainak 
és az ezen irányelvvel összhangban 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusoknak megfelelően jár el;
b) az EBH által az 1093/2010/EU rendelet 
19. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban meghozott határozatoknak 
megfelelően, a [bankok helyreállításáról 
és szanálásáról szóló] irányelv vonatkozó 
rendelkezései szerint jár el, amennyiben a 
Bizottság vagy (adott esetben) a Testület 
félként vesz részt a közvetítésnek; 
valamint
c) vonatkoznak rá az EBH által az 
1093/2010/EU rendelet 16. cikke alapján 
és a [bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló] irányelv vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban elfogadott 
iránymutatások és ajánlások.

Or. en

Módosítás 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület, a Bizottság vagy a nemzeti 
szanálási hatóságok egyetlen intézkedése, 
javaslata vagy politikája sem lehet 
megkülönböztető a 2. cikkben említett 
szervezetekkel, a betétesekkel, 
befektetőkkel vagy az Unióban székhellyel 
rendelkező egyéb hitelezőkkel szemben 
nemzeti hovatartozásuk vagy 
tevékenységük helye alapján.

(1) A Testület vagy a nemzeti szanálási 
hatóságok egyetlen intézkedése, javaslata 
vagy politikája sem lehet megkülönböztető 
a 2. cikkben említett szervezetekkel, a 
betétesekkel, befektetőkkel vagy az 
Unióban székhellyel rendelkező egyéb 
hitelezőkkel szemben nemzeti 
hovatartozásuk vagy tevékenységük helye 
alapján.

Or. en

Módosítás 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület, a Bizottság vagy a nemzeti 
szanálási hatóságok egyetlen intézkedése, 
javaslata vagy politikája sem lehet 
megkülönböztető a 2. cikkben említett 
szervezetekkel, a betétesekkel, 
befektetőkkel vagy az Unióban székhellyel 
rendelkező egyéb hitelezőkkel szemben 
nemzeti hovatartozásuk vagy 
tevékenységük helye alapján.

(1) A Testület, a Bizottság vagy a nemzeti 
szanálási hatóságok egyetlen intézkedése, 
javaslata vagy politikája sem lehet 
megkülönböztető a hitelintézetekkel, a 
betétesekkel, befektetőkkel vagy az 
Unióban székhellyel rendelkező egyéb 
hitelezőkkel szemben nemzeti 
hovatartozásuk vagy tevékenységük helye 
alapján.

Or. en

Indokolás

Az általános elvekről szóló cikk vonatkozásában emlékeztetni kell arra, hogy a Bizottság a 
belső piacért is felelős, így a megkülönböztetésmentesség elvét attól függetlenül kell 
alkalmazni, hogy a hitelintézet székhelye részt vevő vagy részt nem vevő tagállamban 
található-e. A pontosítás ily módon a hitelintézetek kezelését összhangba hozza a betétesekkel, 
befektetőkkel vagy egyéb hitelezőkkel szembeni megkülönböztetés tilalmával.
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Módosítás 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület, a Bizottság vagy a nemzeti 
szanálási hatóságok egyetlen intézkedése, 
javaslata vagy politikája sem lehet 
megkülönböztető a 2. cikkben említett 
szervezetekkel, a betétesekkel, 
befektetőkkel vagy az Unióban székhellyel 
rendelkező egyéb hitelezőkkel szemben 
nemzeti hovatartozásuk vagy 
tevékenységük helye alapján.

(1) A Testület, a Bizottság vagy a nemzeti 
szanálási hatóságok egyetlen intézkedése, 
javaslata vagy politikája sem lehet 
megkülönböztető a 2. cikkben említett 
szervezetekkel vagy a részt nem vevő 
tagállamokban letelepedett szervezetekkel, 
a betétesekkel, befektetőkkel vagy az 
Unióban székhellyel rendelkező egyéb 
hitelezőkkel szemben nemzeti 
hovatartozásuk vagy tevékenységük helye 
alapján.

Or. en

Módosítás 280
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület, a Bizottság vagy a nemzeti 
szanálási hatóságok egyetlen intézkedése, 
javaslata vagy politikája sem lehet 
megkülönböztető a 2. cikkben említett 
szervezetekkel, a betétesekkel, 
befektetőkkel vagy az Unióban székhellyel 
rendelkező egyéb hitelezőkkel szemben 
nemzeti hovatartozásuk vagy 
tevékenységük helye alapján.

(1) A Testület, a Bizottság, a Tanács vagy 
a nemzeti szanálási hatóságok egyetlen 
intézkedése, javaslata vagy politikája sem 
lehet megkülönböztető a 2. cikkben 
említett szervezetekkel, a betétesekkel, 
befektetőkkel vagy az Unióban székhellyel 
rendelkező egyéb hitelezőkkel szemben 
nemzeti hovatartozásuk vagy 
tevékenységük helye alapján.

Or. en

Módosítás 281
Sharon Bowles
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület, a Bizottság vagy a nemzeti 
szanálási hatóságok egyetlen intézkedése, 
javaslata vagy politikája sem lehet 
megkülönböztető a 2. cikkben említett 
szervezetekkel, a betétesekkel, 
befektetőkkel vagy az Unióban székhellyel 
rendelkező egyéb hitelezőkkel szemben 
nemzeti hovatartozásuk vagy 
tevékenységük helye alapján.

(1) A Testület, a Bizottság vagy a nemzeti 
szanálási hatóságok egyetlen intézkedése, 
javaslata vagy politikája sem lehet 
megkülönböztető a 2. cikkben említett 
szervezetekkel, a betétesekkel, 
befektetőkkel vagy az Unióban székhellyel 
rendelkező egyéb hitelezőkkel szemben 
nemzeti hovatartozásuk, pénznemük vagy 
tevékenységük helye alapján.

Or. en

Módosítás 282
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Testületre a következő általános 
elvek vonatkoznak. A Testület:
a) függetlenül jár el;
b) egyértelműen elhatárolja a felügyeleti 
és a szanálási hatásköröket;
c) rendelkezik a banki szerkezetátalakítás 
és a fizetésképtelenség kezelése területén 
szükséges szakértelemmel;
d) képes kezelni a nagy bankcsoportokat;
e) képes gyorsan és pártatlanul eljárni;
f) biztosítja a nemzeti pénzügyi stabilitás, 
valamint az Európai Unió és a belső piac 
pénzügyi stabilitásának megfelelő 
figyelembe vételét; valamint
g) elszámoltatható az Európai Parlament 
és a Tanács felé.
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Or. en

Módosítás 283
Sławomir Nitras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az egységes szanálási mechanizmus 
keretében a Testület, a Bizottság vagy a 
nemzeti szanálási hatóságok valamennyi 
intézkedése, javaslata vagy politikája az 
EU és minden egyes részt vevő uniós 
tagállam pénzügyi stabilitásának 
elősegítése céljával valósul meg, teljes 
mértékben figyelembe véve a belső piac 
egységét és integritását és kötelezően 
törekedve arra, elkerülendő ezzel, hogy a 
részt vevő tagállamok költségei 
aránytalanul megnövekedjenek, és 
magasabbak legyenek, mint ha az 
intézményt az egységes szanálási 
mechanizmuson kívül szanálták volna.

Or. en

Indokolás

A szövegben meg kell jeleníteni az „egyetlen ország sem kerülhet hátrányosabb helyzetbe” 
elvét és egy általános (valamennyi tagállamot védő) megkülönböztetés-ellenes kikötést, ahogy 
az az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló rendelet 1. cikke esetében történt.

Módosítás 284
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Olyan döntés vagy intézkedés 
meghozatalakor, amelynek egynél több 
részt vevő tagállamban lehet hatása, és 

(2) Olyan döntés vagy intézkedés 
meghozatalakor, amelynek egynél több 
részt vevő tagállamban vagy egy részt nem 
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különösen a kettő vagy több részt vevő 
tagállamban székhellyel rendelkező 
csoportokat érintő döntések 
meghozatalakor a Bizottság kellően 
figyelembe veszi az összes következő 
tényezőt:

vevő tagállamban lehet hatása, és 
különösen a kettő vagy több részt vevő 
tagállamban székhellyel rendelkező 
csoportokat érintő döntések 
meghozatalakor a Testület kellően 
figyelembe veszi az összes következő 
tényezőt:

Or. en

Módosítás 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Olyan döntés vagy intézkedés 
meghozatalakor, amelynek egynél több 
részt vevő tagállamban lehet hatása, és
különösen a kettő vagy több részt vevő 
tagállamban székhellyel rendelkező 
csoportokat érintő döntések 
meghozatalakor a Bizottság kellően 
figyelembe veszi az összes következő 
tényezőt:

(2) Olyan döntés vagy intézkedés 
meghozatalakor, amelynek egynél több 
részt vevő tagállamban lehet hatása, és 
különösen a kettő vagy több részt vevő 
tagállamban székhellyel rendelkező 
csoportokat érintő döntések 
meghozatalakor a Testület kellően 
figyelembe veszi az összes következő 
tényezőt:

Or. en

Módosítás 286
Sławomir Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Olyan döntés vagy intézkedés 
meghozatalakor, amelynek egynél több 
részt vevő tagállamban lehet hatása, és 
különösen a kettő vagy több részt vevő 
tagállamban székhellyel rendelkező 
csoportokat érintő döntések 

(2) Olyan döntés vagy intézkedés 
meghozatalakor, amelynek egynél több 
részt vevő tagállamban lehet hatása, és 
különösen a kettő vagy több részt vevő 
vagy részt nem vevő tagállamban 
székhellyel rendelkező csoportokat érintő 
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meghozatalakor a Bizottság kellően 
figyelembe veszi az összes következő 
tényezőt:

döntések meghozatalakor a Testület és a 
Bizottság kellően figyelembe veszi az 
összes következő tényezőt:

Or. en

Indokolás

A bekezdésnek a Szanálási Testületre is hivatkoznia kell, és azokra az esetekre is vonatkoznia 
kell, amikor a döntéseknek vagy az intézkedésnek több tagállamban – köztük részt nem vevő 
tagállamban vagy tagállamokban is – lesz hatása. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az 
egységes szanálási mechanizmus keretében végrehajtott szanálási intézkedések széles körben,
valamennyi tagállam bankrendszerére és pénzügyi piacára hatással lehetnek.

Módosítás 287
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Olyan döntés vagy intézkedés 
meghozatalakor, amelynek egynél több 
részt vevő tagállamban lehet hatása, és 
különösen a kettő vagy több részt vevő
tagállamban székhellyel rendelkező 
csoportokat érintő döntések 
meghozatalakor a Bizottság kellően 
figyelembe veszi az összes következő 
tényezőt:

(2) Olyan döntés vagy intézkedés 
meghozatalakor, amelynek egynél több 
tagállamban lehet hatása, és különösen a 
kettő vagy több tagállamban székhellyel 
rendelkező csoportokat érintő döntések 
meghozatalakor a Bizottság és a Testület
kellően figyelembe veszi az összes 
következő tényezőt:

Or. en

Módosítás 288
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Olyan döntés vagy intézkedés 
meghozatalakor, amelynek egynél több 

(2) Olyan döntés vagy intézkedés 
meghozatalakor, amelynek egynél több 
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részt vevő tagállamban lehet hatása, és 
különösen a kettő vagy több részt vevő 
tagállamban székhellyel rendelkező 
csoportokat érintő döntések 
meghozatalakor a Bizottság kellően 
figyelembe veszi az összes következő 
tényezőt:

részt vevő tagállamban lehet hatása, és 
különösen a kettő vagy több részt vevő 
tagállamban székhellyel rendelkező 
csoportokat érintő döntések 
meghozatalakor a Bizottság és a Testület
kellően figyelembe veszi az összes 
következő tényezőt:

Or. en

Módosítás 289
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azoknak a részt vevő tagállamoknak az 
érdekeit, amelyekben valamely csoport 
működik, és különösen azt, hogy az egyes 
döntések, intézkedések vagy az 
intézkedések elmaradása milyen hatással 
lehet ezeknek a tagállamoknak a pénzügyi 
stabilitására, gazdaságára, betétbiztosítási 
rendszerére vagy befektetővédelmi 
rendszerére;

a) azoknak a tagállamoknak az érdekeit, 
amelyekben valamely csoport működik, és 
különösen azt, hogy az egyes döntések, 
intézkedések vagy az intézkedések 
elmaradása milyen hatással lehet ezeknek a 
tagállamoknak a pénzügyi stabilitására, 
gazdaságára, betétbiztosítási rendszerére 
vagy befektetővédelmi rendszerére;

Or. en

Módosítás 290
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azoknak a részt vevő tagállamoknak az 
érdekeit, amelyekben valamely csoport 
működik, és különösen azt, hogy az egyes 
döntések, intézkedések vagy az 
intézkedések elmaradása milyen hatással 
lehet ezeknek a tagállamoknak a pénzügyi 

a) azoknak a tagállamoknak az érdekeit, 
amelyekben valamely csoport működik, és 
különösen azt, hogy az egyes döntések, 
intézkedések vagy az intézkedések 
elmaradása milyen hatással lehet ezeknek a 
tagállamoknak a pénzügyi stabilitására, 
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stabilitására, gazdaságára, betétbiztosítási 
rendszerére vagy befektetővédelmi 
rendszerére;

gazdaságára, betétbiztosítási rendszerére 
vagy befektetővédelmi rendszerére;

Or. en

Módosítás 291
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azoknak a részt vevő tagállamoknak az 
érdekeit, amelyekben valamely csoport 
működik, és különösen azt, hogy az egyes 
döntések, intézkedések vagy az 
intézkedések elmaradása milyen hatással 
lehet ezeknek a tagállamoknak a pénzügyi 
stabilitására, gazdaságára, betétbiztosítási 
rendszerére vagy befektetővédelmi 
rendszerére;

a) azoknak a részt vevő tagállamoknak az 
érdekeit, amelyekben valamely csoport 
működik, és különösen azt, hogy az egyes 
döntések, intézkedések vagy az 
intézkedések elmaradása milyen hatással 
lehet ezeknek a tagállamoknak a pénzügyi 
stabilitására, gazdaságára – ideértve a 
foglalkoztatottság szintjét –,
betétbiztosítási rendszerére vagy 
befektetővédelmi rendszerére;

Or. en

Módosítás 292
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azt, hogy a különböző érintett 
tagállamok érdekeinek kiegyensúlyozására 
kell törekedni és el kell kerülni, hogy 
valamely részt vevő tagállam érdekei 
méltánytalanul sérüljenek vagy 
indokolatlanul előtérbe kerüljenek;

b) azt, hogy a különböző érintett 
tagállamok érdekeinek kiegyensúlyozására 
kell törekedni és el kell kerülni, hogy 
valamely tagállam érdekei méltánytalanul 
sérüljenek vagy indokolatlanul előtérbe 
kerüljenek, vagy valamely részt nem vevő 
tagállam érdekei méltánytalanul 
sérüljenek;
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Or. en

Módosítás 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azt, hogy el kell kerülni azon csoport 
többi részére gyakorolt negatív hatást, 
amelynek a szanálás alatt álló, 2. cikkben 
említett szervezet a tagja;

c) azt, hogy el kell kerülni azon csoport 
többi részére gyakorolt negatív hatást, 
amelynek a szanálás alatt álló hitelintézet a 
tagja;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja és az indokolás ugyanaz, mint a 6. cikk (1) bekezdésénél, azonban meg kell 
jegyezni, hogy a helyes számozás szerint ez lenne a d) pont.

Módosítás 294
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a csoport egészének érdekeit, teljes 
mértékben tiszteletben tartva annak üzleti 
modelljét;

Or. en

Módosítás 295
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azt, hogy el kell kerülni a 2. cikkben 
említett szervezetek hitelezőire háruló 
költségek aránytalan megnövekedését, 
amennyiben ez nagyobb lenne annál a 
költségnél, amely akkor hárul rájuk, ha 
szanálásukra rendes fizetésképtelenségi 
eljárás keretében került volna sor;

d) azt, hogy el kell kerülni a hitelezőkre
háruló költségek aránytalan 
megnövekedését, amennyiben ez nagyobb 
lenne annál a költségnél, amely akkor hárul
rájuk, ha szanálásukra rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében került 
volna sor;

Or. en

Módosítás 296
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szanálási hatásköröknek a [bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló] 
irányelv rendelkezései szerinti gyakorlása 
során biztosítani kell, hogy az összes 
veszteséget, költséget vagy egyéb kiadást 
elsősorban a szanálás alá vont intézmény 
részvényesei és hitelezői viseljék, mielőtt 
az Alapot igénybe vennék a szanálási 
eszközök és hatáskörök hatékony 
végrehajtásának támogatására.

Or. en

Módosítás 297
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az EUMSZ 107. cikke alapján 
meghozandó és a 16. cikk (10) 

törölve
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bekezdésében említett döntéseket.

Or. en

Módosítás 298
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – e (a) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a belső piac egészének érdekét.

Or. en

Indokolás

Hasonló pontosítás, mint a 6. cikk (1) bekezdése esetében, a Szerződésnek megfelelő 
bizottsági kötelezettségvállalás erősítése érdekében.

Módosítás 299
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) azt, hogy egy adott tagállam a közös 
valutaövezethez tartozik-e, és hogy ebből 
következően – bizonyos körülmények 
között – szükség lehet-e megkülönböztetett 
megközelítésre.

Or. en

Módosítás 300
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az egyes esetek 
természetének és körülményeinek 
megfelelően egyensúlyt teremt a (2) 
bekezdésben említett tényezők és a 12. 
cikkben említett szanálási célkitűzések 
között.

(3) A Testület az egyes esetek 
természetének és körülményeinek 
megfelelően egyensúlyt teremt a (2) 
bekezdésben említett tényezők és a 12. 
cikkben említett szanálási célkitűzések 
között, azonban soha nem biztosít előnyt 
vagy elsőbbséget, és nem okoz hátrányt a 
tagállamtól, a székhelytől vagy a 
pénznemtől függően.

Or. en

Módosítás 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az egyes esetek 
természetének és körülményeinek 
megfelelően egyensúlyt teremt a (2) 
bekezdésben említett tényezők és a 12. 
cikkben említett szanálási célkitűzések 
között.

(3) A Testület az egyes esetek 
természetének és körülményeinek 
megfelelően egyensúlyt teremt a (2) 
bekezdésben említett tényezők és a 12. 
cikkben említett szanálási célkitűzések 
között.

Or. en

Módosítás 302
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az egyes esetek 
természetének és körülményeinek 
megfelelően egyensúlyt teremt a (2) 
bekezdésben említett tényezők és a 12. 

(3) A Bizottság és a Testület az egyes 
esetek természetének és körülményeinek 
megfelelően egyensúlyt teremt a (2) 
bekezdésben említett tényezők és a 12. 
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cikkben említett szanálási célkitűzések 
között.

cikkben említett szanálási célkitűzések 
között.

Or. en

Módosítás 303
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az egyes esetek 
természetének és körülményeinek 
megfelelően egyensúlyt teremt a (2) 
bekezdésben említett tényezők és a 12. 
cikkben említett szanálási célkitűzések 
között.

(3) A Bizottság és a Testület az egyes 
esetek természetének és körülményeinek 
megfelelően egyensúlyt teremt a (2) 
bekezdésben említett tényezők és a 12. 
cikkben említett szanálási célkitűzések 
között.

Or. en

Módosítás 304
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az egyes esetek 
természetének és körülményeinek 
megfelelően egyensúlyt teremt a (2) 
bekezdésben említett tényezők és a 12. 
cikkben említett szanálási célkitűzések 
között.

(3) A Testület és a Bizottság az egyes 
esetek természetének és körülményeinek 
megfelelően egyensúlyt teremt a (2) 
bekezdésben említett tényezők és a 12. 
cikkben említett szanálási célkitűzések 
között.

Or. en

Módosítás 305
Marianne Thyssen
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Testület vagy a Bizottság egyetlen 
döntése sem írhatja elő a tagállamok 
számára rendkívüli állami pénzügyi 
támogatást biztosítását.

(4) A Testület vagy a Bizottság egyetlen 
döntése sem írhatja elő a tagállamok 
számára rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás biztosítását, kivéve, ha az adott 
tagállam nemzeti költségvetési eljárásaival 
összhangban jóváhagyta e pénzügyi 
támogatás biztosítását. A jóváhagyási 
eljárás létrehozásáról a Testület vagy a 
Bizottság kérésére – a benyújtástól 
számított 5 napon belül – a tagállamok 
gondoskodnak. Amennyiben valamely 
tagállam nem hagyja jóvá e támogatás 
biztosítását, ugyanezen határidőn belül 
alternatív javaslatot dolgoz ki a szervezet –
adott esetben a csoport – legkisebb 
költséggel történő szanálására.
Amennyiben a Testület úgy véli, hogy ez 
az alternatív javaslat nem áll összhangban 
e rendelet rendelkezéseivel, a nemzeti 
fizetésképtelenségi jogszabályokat kell
alkalmazni.

Or. nl

Módosítás 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Testület vagy a Bizottság egyetlen 
döntése sem írhatja elő a tagállamok 
számára rendkívüli állami pénzügyi 
támogatást biztosítását.

(4) A Testület vagy a Bizottság egyetlen 
döntése sem írhatja elő a tagállamok 
számára állami pénzügyi támogatás
biztosítását, kivéve, ha valamely tagállam
– nemzeti költségvetési eljárásainak 
megfelelően – jóváhagyta a támogatás 
biztosítását. A tagállamok egy olyan 
eljárást vezetnek be, amely révén 
legkésőbb [két nappal] azt követően, hogy 
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a Testület vagy a Bizottság kérte a 
jóváhagyást, megszületik a jóváhagyásról 
szóló határozat.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy jogilag megalapozott szöveg jöjjön létre, a jogszabálynak tiszteletben 
kell tartania a tagállamok költségvetési függetlenségét és költségvetési eljárásaikat. A 
módosítás megteremti az egyensúlyt e jogi és demokratikus szükséglet, illetve a szanálási 
esetekre jellemző rövid határidők között.

Módosítás 307
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Testület vagy a Bizottság egyetlen 
döntése sem írhatja elő a tagállamok 
számára rendkívüli állami pénzügyi 
támogatást biztosítását.

(4) A Testület vagy a Bizottság egyetlen 
döntése sem írhatja elő a tagállamok 
számára rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás biztosítását, kivéve, ha egy 
tagállam – arra az időre, amíg létre nem 
jön az európai védőháló – elfogadta a 
rendkívüli állami pénzügyi támogatás 
biztosítását, amennyiben nem állt 
rendelkezésre más, kevésbé költséges 
lehetőség a pénzügyi stabilitás 
megőrzésére.

Or. en

Módosítás 308
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Testület vagy a Bizottság egyetlen (4) A Testület vagy a Bizottság egyetlen 
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döntése sem írhatja elő a tagállamok 
számára rendkívüli állami pénzügyi
támogatást biztosítását.

döntése sem írhatja elő a tagállamok 
számára, hogy állami pénzeszközöket 
biztosítsanak a szanálási intézkedések 
támogatására. Az Alap hitelfelvételét 
lehetővé tevő egyetlen tanácsi döntés sem 
léphet hatályba, mielőtt valamennyi részt 
vevő tagállam nem értesíti a főtitkárt az 
irányadó nemzeti eljárása befejezéséről. 

Or. en

Indokolás

A bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 2. cikkének 26. 
fogalommeghatározása: „rendkívüli állami pénzügyi támogatás”: az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás (amely 
kizárja a magántőke által biztosított finanszírozási megoldások és a betétbiztosítási 
rendszerek felhasználását), amelyet egy intézmény életképességének, likviditásának vagy 
fizetőképességének helyreállítása céljából nyújtanak.

Módosítás 309
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Testület vagy a Bizottság egyetlen 
döntése sem írhatja elő a tagállamok 
számára rendkívüli állami pénzügyi 
támogatást biztosítását.

(4) A Testület vagy a Bizottság egyetlen 
döntése sem írhatja elő a tagállamok 
számára közös vagy egyedi állami pénzügyi 
támogatás biztosítását, vagy a 
veszteségelosztás torzítását a részt vevő és 
a részt nem vevő tagállamok között.

Or. en

Módosítás 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Testület vagy a Bizottság egyetlen 
döntése sem írhatja elő a tagállamok 
számára rendkívüli állami pénzügyi 
támogatást biztosítását.

(4) A Testület egyetlen döntése sem írhatja 
elő a tagállamok számára rendkívüli állami 
pénzügyi támogatás biztosítását.

Or. en

Módosítás 311
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet alkalmazása során valamennyi 
érintett hatóságnak figyelembe kell vennie 
az arányosság elvét. Az arányosság elve 
különösen arra a hatásra vonatkozik, 
amelyet egy intézmény csődje kiválthat az 
intézmény üzleti tevékenységének 
jellegéből, részvényesi szerkezetéből, jogi 
formájából, kockázati profiljából, 
méretéből és jogállásából, más 
intézményekkel és általában a pénzügyi 
rendszerrel való összekapcsolódásából, 
tevékenységének hatóköréből és 
összetettségéből, valamint az 575/2013/EU 
rendelet 113. cikkének (7) bekezdése 
szerinti intézményvédelmi rendszerben 
való tagságából kifolyólag.

Or. en

Módosítás 312
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Annak érdekében, hogy ne 
csorbuljon a vállalkozás szabadságának 
az Alapjogi Charta 16. cikkében rögzített 
joga, a Testület mérlegelési jogköre
azokra a lépésekre korlátozódik, amelyek 
az intézmény szerkezetének és 
működésének kizárólag a szanálhatóság 
javítása céljából történő egyszerűsítése 
érdekében szükségesek. Emellett, az e cél 
érdekében bevezetett intézkedéseknek
minden esetben összhangban kell állniuk 
az uniós joggal. Az intézkedések sem 
közvetlenül, sem közvetve nem 
jelenthetnek nemzeti hovatartozás szerinti 
hátrányos megkülönböztetést, és azokat a 
pénzügyi stabilitáshoz fűződő nyomós
közérdeknek kell indokolnia. Annak 
megállapításához, hogy egy intézkedés a 
közérdeket szolgálja-e, a közérdekből 
eljáró Testület számára lehetségesnek kell 
lennie a szanálási célok anélkül történő 
elérésének, hogy akadályoztatva lenne a 
szanálási eszközök alkalmazásában vagy a 
ráruházott hatáskörök gyakorlásában. 
Ezenkívül az intézkedések nem léphetik 
túl a célok eléréséhez szükséges minimális 
mértéket.

Or. en

Módosítás 313
Sławomir Nitras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ha az egységes szanálási 
mechanizmus keretében hozott bármely 
döntés vagy szanálási intézkedés a 
tagállam általi rendkívüli állami pénzügyi 
támogatást von maga után, az intézkedés 
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alkalmazásának előfeltétele a tagállam 
beleegyezése. Ha a tagállam nem egyezik 
bele az intézkedésbe, akkor az esetre a 
nemzeti fizetésképtelenségi jogszabályokat 
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság, a Testület vagy a nemzeti 
szanálási hatóság egyetlen intézkedése, 
javaslata vagy politikája sem lehet 
megkülönböztető, sem közvetlenül, sem 
közvetve valamely tagállammal vagy a 
tagállamok valamely csoportjával mint 
banki vagy pénzügyi szolgáltatások 
nyújtásának helyszínével, a betétesekkel, 
befektetőkkel vagy az Unióban székhellyel 
rendelkező egyéb hitelezőkkel szemben 
nemzeti hovatartozásuk vagy 
tevékenységük helye alapján.

Or. en

Módosítás 315
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az e rendelettel a Bizottságra és a 
Testületre ruházott feladatok ellátása 
céljából a Bizottság és a Testület 
alkalmazza a vonatkozó teljes uniós jogot , 
amennyiben pedig az uniós jogot 
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irányelvek alkotják, az ezen irányelveket 
átültető nemzeti jogszabályokat.
A Bizottság és a Testület e célból a 
vonatkozó uniós joganyagot figyelembe 
véve és annak megfelelően – ideértve 
különösen minden jogalkotási és nem 
jogalkotási aktust, így többek között az 
EUMSZ 290. és 291. cikkében említett 
eszközöket – határozatokat hoz. 
Különösen vonatkoznak rájuk az 
1093/2010/EU rendelet 10–15. cikkével 
összhangban az EBH által kidolgozott és 
a Bizottság által elfogadott 
szabályozástechnikai és végrehajtás-
technikai standardtervezetek, az említett 
rendelet 16. cikke, valamint az EBH által 
az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkének 
(3) bekezdésével összhangban hozott, 
alkalmazandó határozatok.

Or. en

Módosítás 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A Bizottság feladatainak ellátása

(1) A Bizottság az e rendelet 16. cikkével
ráruházott feladatok ellátása során 
függetlenül, és szigorúan az e rendeletben 
meghatározott célokkal és elvekkel 
összhangban jár el.
(2) A Bizottság az e rendelet 16. cikkével
rá ruházott feladatokat az egyéb feladatai 
sérelme nélkül és azoktól elválasztva 
hajtja végre.
(3) A Bizottságot az e rendelet 16. cikkével
ráruházott feladatok ellátásában támogató 
bizottsági személyzet szervezetileg 
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elkülönül a Bizottság egyéb feladataiban 
érintett személyzettől, és külön 
jelentéstételi rendet követ.
(4) A Bizottság az e rendelet 16. cikkével
ráruházott, illetve egyéb feladatai 
ellátásának különválasztása céljából 
biztosítja, hogy a biztosi testület teljesen 
elhatárolva működjön az e feladatok, 
illetve a Bizottság egyéb feladatai ellátása 
tekintetében. A különválasztásnak része, 
hogy a két feladatkörbe tartozó 
feladatokkal szigorúan külön ülések és 
napirendek keretében kell foglalkozni.
(5) A Bizottság az (1)–(4) bekezdés 
alkalmazása céljából elfogadja és 
közzéteszi a szükséges belső szabályokat, 
ideértve a szakmai titoktartásra és az 
információcserére vonatkozó szabályokat.
(6) A szanálási funkciókat felügyelő biztos 
a versenypolitika érvényesítésével és az 
állami támogatással kapcsolatos 
kérdésekben a biztosi testületben nem 
rendelkezik szavazati joggal.

Or. en

Módosítás 317
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület a 2. cikkben említett 
szervezetekre és a csoportokra vonatkozó 
szanálási terveket készít.

(1) A 2. cikkben említett szervezet vagy 
csoport székhelye szerinti részt vevő 
tagállam nemzeti szanálási hatósága az 
érintett szervezetre vagy csoportra 
vonatkozó szanálási tervet készít.
(Ez a módosítás az egész szövegre 
vonatkozik.)

Or. en
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Indokolás

Tekintettel a szanálási tervekbe foglalandó információk érzékenységére, a szanálási terveket 
az illetékes nemzeti szanálási hatóságnak kell kidolgoznia. A Testület csak az e rendelet 
szerinti feladatok ellátáshoz szükséges információkat kapja meg. A hitelintézetekre vonatkozó 
bizalmas vagy érzékeny információk nem továbbíthatók a Testülethez.

Módosítás 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület a 2. cikkben említett 
szervezetekre és a csoportokra vonatkozó
szanálási terveket készít.

(1) A Testület megvizsgálja a nemzeti 
szanálási hatóságok által a 2. cikkben 
említett szervezetekre és a csoportokra 
vonatkozóan, a bankok helyreállításáról 
és szanálásáról szóló irányelvvel 
összhangban készített szanálási terveket.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi helyzet szerint az egységes szanálási mechanizmusról szóló javaslat alapján 
létrehozandó szanálási testületnek az egységes szanálási mechanizmus hatálya alá tartozó 
valamennyi intézményre vonatkozóan szanálási tervet kell készítenie. A bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv szerint azonban már minden intézménynek 
rendelkeznie kell megfelelő szanálási tervvel. El kell kerülni, hogy két terv készüljön egy-egy 
intézmény vonatkozásában.

Módosítás 319
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület a 2. cikkben említett 
szervezetekre és a csoportokra vonatkozó 
szanálási terveket készít.

(1) A Testület az egységes felügyeleti 
mechanizmusról szóló [ ] rendelet alapján 
az Európai Központi Bank közvetlen 
felügyelete alá tartozó szervezetekre és 
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valamennyi, határokon átnyúló
szervezetre vonatkozóan szanálási terveket 
készít. 

Or. en

Módosítás 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület a 2. cikkben említett 
szervezetekre és a csoportokra vonatkozó 
szanálási terveket készít.

(1) A Testület a nemzeti szanálási 
hatóságokkal együtt a 2. cikkben említett 
szervezetekre és a csoportokra vonatkozó 
szanálási terveket készít.

Or. en

Módosítás 321
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület a 2. cikkben említett 
szervezetekre és a csoportokra vonatkozó 
szanálási terveket készít.

(1) A Testület vezetői ülésén a 2. cikkben 
említett szervezetekre és a csoportokra 
vonatkozó szanálási terveket készít.

Or. en

Módosítás 322
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti szanálási hatóságok 
készítik el a szanálási terveket a kizárólag 
az adott tagállam területén működő és 
határokon átnyúló szervezetnek nem 
minősülő hitelintézetekre vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 323
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Végső jóváhagyás céljából 
valamennyi szanálási tervet a Testület 
vezetői ülése elé kell terjeszteni.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a szanálási tervek lehető legbizalmasabb kezelését, ezért egy olyan 
mechanizmust kell létrehozni, amelyben csak a legszükségesebb személyek vesznek részt.

Módosítás 324
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
nemzeti szanálási hatóságok e cím 5. 
fejezetének sérelme nélkül továbbítanak a 
Testületnek minden, a szanálási tervek 
elkészítéséhez és végrehajtásához 
szükséges információt, amelyhez a(z) [ ] 

törölve
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irányelv 10. cikkének és 12. cikke (1) 
bekezdésének megfelelőn hozzájutottak.

Or. en

Indokolás

Lásd a 7. módosítás indokolását. Az érintett hitelintézetre vonatkozó szanálási tervet a
nemzeti szanálási hatóságnak kell kidolgoznia.

Módosítás 325
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
nemzeti szanálási hatóságok e cím 5. 
fejezetének sérelme nélkül továbbítanak a 
Testületnek minden, a szanálási tervek 
elkészítéséhez és végrehajtásához 
szükséges információt, amelyhez a(z) [ ] 
irányelv 10. cikkének és 12. cikke (1) 
bekezdésének megfelelőn hozzájutottak.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
nemzeti szanálási hatóságok e cím 5. 
fejezetének sérelme nélkül továbbítják a 
Testületnek az EKB közvetlen felügyelete 
alá tartozó intézményekre vonatkozó 
csoportszintű szanálási tervek 
elkészítéséhez és végrehajtásához 
szükséges valamennyi információt. A 2. 
cikkben említett egyéb szervezetek 
vonatkozásában a nemzeti szanálási 
hatóságok a(z) [ ] irányelv 10. cikkének és 
12. cikke (1) bekezdésének megfelelően, e 
cím 5. fejezetének sérelme nélkül 
továbbítják az elkészített szanálási 
terveket.

Or. en

Módosítás 326
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szanálási terv tartalmazza a Bizottság 
és a Testület által akkor meghozható
szanálási intézkedéseket, ha valamely a 2. 
cikkben említett szervezet vagy egy 
csoport teljesíti a szanálási feltételeket. A 
szanálási terv készítése során több 
lehetséges forgatókönyvet figyelembe kell 
venni, ideértve azt az esetet, hogy a 
csődesemény elszigetelt, egyedi okokra 
visszavezethető lehet, vagy azt, hogy 
szélesebb körű pénzügyi instabilitás vagy 
rendszerszintű események idején 
következik be. A szanálási terv nem 
feltételezheti rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás igénybevételét az e rendelet 
szerint létrehozott Alap igénybevételén túl.

(4) A szanálási terv tartalmazza az akkor 
meghozandó szanálási intézkedéseket, ha 
valamely a 2. cikkben említett szervezet 
vagy egy csoport teljesíti a szanálási 
feltételeket. A szanálási terv készítése 
során több lehetséges forgatókönyvet 
figyelembe kell venni, ideértve azt az 
esetet, hogy a csődesemény elszigetelt, 
egyedi okokra visszavezethető lehet, vagy 
azt, hogy szélesebb körű pénzügyi 
instabilitás vagy rendszerszintű események 
idején következik be. A szanálási terv nem 
feltételezheti rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás igénybevételét az e rendelet 
szerint létrehozott Alap igénybevételén túl.

Or. en

Módosítás 327
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szanálási terv tartalmazza a Bizottság 
és a Testület által akkor meghozható 
szanálási intézkedéseket, ha valamely a 2. 
cikkben említett szervezet vagy egy 
csoport teljesíti a szanálási feltételeket. A 
szanálási terv készítése során több 
lehetséges forgatókönyvet figyelembe kell 
venni, ideértve azt az esetet, hogy a 
csődesemény elszigetelt, egyedi okokra 
visszavezethető lehet, vagy azt, hogy 
szélesebb körű pénzügyi instabilitás vagy 
rendszerszintű események idején 
következik be. A szanálási terv nem 
feltételezheti rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás igénybevételét az e rendelet 
szerint létrehozott Alap igénybevételén túl.

(4) A szanálási terv tartalmazza a Testület 
vagy a nemzeti szanálási hatóságok által 
akkor meghozható szanálási 
intézkedéseket, ha valamely az (1) és (1a) 
bekezdésben említett szervezet teljesíti a 
szanálási feltételeket. A szanálási terv 
készítése során több lehetséges 
forgatókönyvet figyelembe kell venni, 
ideértve azt az esetet, hogy a csődesemény 
elszigetelt, egyedi okokra visszavezethető 
lehet, vagy azt, hogy szélesebb körű 
pénzügyi instabilitás vagy rendszerszintű 
események idején következik be. A 
szanálási terv nem feltételezheti rendkívüli 
állami pénzügyi támogatás igénybevételét 
az e rendelet szerint létrehozott Alap 
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igénybevételén túl.

Or. en

Módosítás 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szanálási terv tartalmazza a Bizottság 
és a Testület által akkor meghozható 
szanálási intézkedéseket, ha valamely a 2. 
cikkben említett szervezet vagy egy 
csoport teljesíti a szanálási feltételeket. A 
szanálási terv készítése során több 
lehetséges forgatókönyvet figyelembe kell 
venni, ideértve azt az esetet, hogy a 
csődesemény elszigetelt, egyedi okokra 
visszavezethető lehet, vagy azt, hogy 
szélesebb körű pénzügyi instabilitás vagy 
rendszerszintű események idején 
következik be. A szanálási terv nem 
feltételezheti rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás igénybevételét az e rendelet 
szerint létrehozott Alap igénybevételén túl.

(4) A szanálási terv tartalmazza a Testület 
és a nemzeti szanálási hatóságok által 
akkor meghozható szanálási 
intézkedéseket, ha valamely a 2. cikkben 
említett szervezet vagy egy csoport teljesíti 
a szanálási feltételeket. A szanálási terv 
készítése során több lehetséges 
forgatókönyvet figyelembe kell venni, 
ideértve azt az esetet, hogy a csődesemény 
elszigetelt, egyedi okokra visszavezethető 
lehet, vagy azt, hogy szélesebb körű 
pénzügyi instabilitás vagy rendszerszintű 
események idején következik be. A 
szanálási terv nem feltételezheti rendkívüli 
állami pénzügyi támogatás igénybevételét.

Or. en

Módosítás 329
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szanálási terv tartalmazza a Bizottság 
és a Testület által akkor meghozható 
szanálási intézkedéseket, ha valamely a 2. 
cikkben említett szervezet vagy egy 
csoport teljesíti a szanálási feltételeket. A 

(4) A szanálási terv tartalmazza a Testület 
által akkor meghozható szanálási 
intézkedéseket, ha valamely a 2. cikkben 
említett szervezet vagy egy csoport teljesíti 
a szanálási feltételeket. A szanálási terv 
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szanálási terv készítése során több 
lehetséges forgatókönyvet figyelembe kell 
venni, ideértve azt az esetet, hogy a 
csődesemény elszigetelt, egyedi okokra 
visszavezethető lehet, vagy azt, hogy 
szélesebb körű pénzügyi instabilitás vagy 
rendszerszintű események idején 
következik be. A szanálási terv nem 
feltételezheti rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás igénybevételét az e rendelet 
szerint létrehozott Alap igénybevételén túl.

készítése során több lehetséges 
forgatókönyvet figyelembe kell venni, 
ideértve azt az esetet, hogy a csődesemény 
elszigetelt, egyedi okokra visszavezethető 
lehet, vagy azt, hogy szélesebb körű 
pénzügyi instabilitás vagy rendszerszintű 
események idején következik be. A 
szanálási terv nem feltételezheti rendkívüli 
állami pénzügyi támogatás vagy az Alap 
igénybevételét.

Or. en

Módosítás 330
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szanálási terv tartalmazza a Bizottság 
és a Testület által akkor meghozható 
szanálási intézkedéseket, ha valamely a 2. 
cikkben említett szervezet vagy egy 
csoport teljesíti a szanálási feltételeket. A 
szanálási terv készítése során több 
lehetséges forgatókönyvet figyelembe kell 
venni, ideértve azt az esetet, hogy a 
csődesemény elszigetelt, egyedi okokra 
visszavezethető lehet, vagy azt, hogy 
szélesebb körű pénzügyi instabilitás vagy 
rendszerszintű események idején 
következik be. A szanálási terv nem 
feltételezheti rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás igénybevételét az e rendelet 
szerint létrehozott Alap igénybevételén túl.

(4) A szanálási terv tartalmazza a Bizottság 
és a Testület által akkor meghozható 
szanálási intézkedéseket, ha valamely a 2. 
cikkben említett szervezet vagy egy 
csoport teljesíti a szanálási feltételeket. A 
szanálási terv készítése során több 
lehetséges forgatókönyvet figyelembe kell 
venni, ideértve azt az esetet, hogy a 
csődesemény elszigetelt, egyedi okokra 
visszavezethető lehet, vagy azt, hogy 
szélesebb körű pénzügyi instabilitás vagy 
rendszerszintű események idején 
következik be. A szanálási terv nem 
feltételezheti rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás igénybevételét az e rendelet 
szerint létrehozott Alap igénybevételén túl. 
Amennyiben ez nem garantálható, mert 
egy adott szervezet elérte vagy 
valószínűleg eléri a kritikus méretet, a 
Testület biztosítja, hogy a szervezet úgy 
alakítsa át üzleti stratégiáját, hogy csőd 
vagy válság esetén a rendezett szanálás 
megvalósítható legyen.
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Or. en

Módosítás 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az egyes szervezetekre vonatkozó 
minden szanálási tervnek tartalmaznia 
kell a (bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló) irányelv 2. fejezetében 
meghatározott valamennyi elemet.

Or. en

Módosítás 332
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egyes szervezetek szanálási 
terveinek tartalmazniuk kell az összes 
következő elemet:

(5) Az egyes szervezetek szanálási terveit a 
bankok helyreállításáról és szanálásáról 
szóló [ ] irányelv 11. cikkében 
meghatározott összes elemmel 
összhangban kell elkészíteni, és azoknak 
mindezen elemeket tartalmaznia kell. 

Or. en

Módosítás 333
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a terv kulcsfontosságú elemeinek 
összefoglalása;

törölve

Or. en

Módosítás 334
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szanálási terv legutóbbi módosítása 
óta az intézmény tekintetében 
bekövetkezett érdemi változások 
összefoglalása;

törölve

Or. en

Módosítás 335
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak bemutatása, hogy a kritikus 
funkciók és a fő üzletágak hogyan 
különíthetők el a szükséges mértékben 
jogilag és gazdaságilag más funkcióktól 
annak érdekében, hogy az intézmény 
csődje esetén a folytonosság biztosítható 
legyen;

törölve

Or. en
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Módosítás 336
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) becsült időkeret a terv minden egyes 
lényegi vonatkozásának megvalósítása 
tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 337
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szanálhatóság 8. cikk szerinti
értékelésének részletes leírása;

törölve

Or. en

Módosítás 338
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 8. cikk szerint elvégzett értékelés 
során feltárt szanálhatósági akadályok 
kezelésére, illetve kiküszöbölésére a 8. 
cikk (5) bekezdése szerint előírt 
intézkedések leírása;

törölve

Or. en
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Módosítás 339
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az intézmény kritikus funkciói, fő 
üzletágai és eszközei értékének és 
értékesíthetőségének meghatározására 
irányuló eljárások leírása;

törölve

Or. en

Módosítás 340
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) azon intézkedések részletes leírása, 
amelyek biztosítják, hogy a 8. cikk szerint 
előírt információk naprakészek, és 
mindenkor a szanálási hatóságok 
rendelkezésére állnak;

törölve

Or. en

Módosítás 341
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a szanálási hatóság arra vonatkozó 
ismertetése, hogy hogyan 
finanszírozhatók a szanálási opciók 
rendkívüli állami pénzügyi támogatás 
bevonása nélkül;

törölve
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Or. en

Módosítás 342
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a szanálási hatóság arra vonatkozó 
ismertetése, hogy hogyan finanszírozhatók 
a szanálási opciók rendkívüli állami 
pénzügyi támogatás bevonása nélkül;

i) a szanálási hatóság arra vonatkozó 
ismertetése, hogy hogyan finanszírozhatók 
a szanálási opciók rendkívüli állami 
pénzügyi támogatás bevonása vagy az Alap 
igénybevétele nélkül;

Or. en

Módosítás 343
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a különböző lehetséges 
forgatókönyveknek megfelelően 
alkalmazható különféle szanálási 
stratégiák részletes leírása;

törölve

Or. en

Módosítás 344
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a kritikus jellegű kölcsönös függőségi törölve
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kapcsolatok bemutatása;

Or. en

Módosítás 345
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a terv által a csoport más intézményeire 
gyakorolt hatás elemzése;

törölve

Or. en

Módosítás 346
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a kifizetésekhez, elszámolási 
szolgáltatásokhoz és egyéb 
infrastruktúrákhoz történő hozzáférés 
folytonosságát biztosító lehetőségek 
leírása;

törölve

Or. en

Módosítás 347
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) a médiával és az állampolgárokkal törölve
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folytatandó kommunikációt bemutató 
terv;

Or. en

Módosítás 348
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) a szavatolótőkére és a leírható, illetve 
átalakítható kötelezettségekre vonatkozó, 
a 10. cikkben megállapított 
minimumkövetelmények, és adott esetben 
azok teljesítésének határideje;

törölve

Or. en

Módosítás 349
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – t p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) adott esetben a szavatolótőkére és a 
belső feltőkésítésbe szerződéses kikötés 
alapján bevonható instrumentumokra 
vonatkozó, a 10. cikkben megállapított 
minimumkövetelmények, és adott esetben 
azok teljesítésének határideje;

törölve

Or. en

Módosítás 350
Olle Schmidt
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – t q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) az intézmény működési eljárásainak 
folyamatos fenntartását szolgáló lényeges 
műveletek és rendszerek bemutatása;

törölve

Or. en

Módosítás 351
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

r) a terv végrehajtásának a 
munkavállalókra gyakorolt hatása, 
beleértve a velejáró költségek felmérését.

törölve

Or. en

Módosítás 352
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ra) a terv végrehajtása során a 
munkavállalók vagy képviselőik 
tájékoztatása és a velük való konzultáció 
tekintetében alkalmazandó eljárás 
ismertetése.

Or. en
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Módosítás 353
Sławomir Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A csoportszanálási tervek tartalmazzák 
a csoport egészének a szanálására 
vonatkozó tervet és meghatározzák a 
csoport részét képező anyavállalatok és 
leányvállalatok szanálására vonatkozó 
intézkedéseket.

(6) A csoportszanálási tervek tartalmazzák 
a csoport egészének a szanálására 
vonatkozó tervet. A nemzeti szanálási 
hatóság vagy a Szanálási Testület 
képviselőjének indokolt kérelmére –
különösen, ha a leányvállalat működése 
az adott tagállam pénzügyi rendszerének 
jelentős részét képezi – a csoportszanálási 
tervnek egy külön tervet is tartalmaznia 
kell az adott részt vevő tagállamban 
található leányvállalat szanálására.

Or. en

Módosítás 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelkezés ellenére a részt nem vevő 
tagállamok nemzeti szanálási hatóságai 
a(z) [ ] irányelv 11. és 12. cikkével 
összhangban szanálási terveket 
dolgozhatnak ki és tarthatnak fenn azokra 
a leányvállalatokra vonatkozóan, amelyek 
egy valamely részt vevő tagállamban 
székhellyel rendelkező csoport részét 
képezik.

Or. en

Indokolás

A módosítás a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvvel összhangban 
(hivatkozva annak 11. és 12. cikkére) pontosítja a leányvállalatok helyzetét, mivel az egyedi 
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tervek jelentősége még nagyobb, ha a leányvállalat az egységes szanálási mechanizmuson 
kívül van.

Módosítás 355
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Testület a felügyeleti szervvel vagy 
az összevont felügyeletet ellátó szervvel, 
valamint a szervezetek székhelye szerinti 
részt vevő tagállamok nemzeti szanálási 
hatóságaival együttműködve készíti el a 
szanálási terveket.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 7. és a 8. módosítás indokolását.

Módosítás 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Testület a felügyeleti szervvel vagy 
az összevont felügyeletet ellátó szervvel, 
valamint a szervezetek székhelye szerinti 
részt vevő tagállamok nemzeti szanálási 
hatóságaival együttműködve készíti el a 
szanálási terveket.

(7) A Testület a felügyeleti szervvel vagy 
az összevont felügyeletet ellátó szervvel, a 
szervezetek székhelye szerinti részt vevő 
tagállamok nemzeti szanálási hatóságaival, 
valamint a leányvállalatok 
letelepedésének helye szerinti, részt nem 
vevő tagállamok nemzeti hatóságaival
együttműködve készíti el a szanálási 
terveket.

Or. en
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Indokolás

A részt nem vevő tagállamok területén található leányvállalatokra hatást gyakorló tervek 
jelentősen befolyásolhatják a helyi pénzügyi piac stabilitását. A terveket ezért az összevont 
felügyeletet ellátó szervvel, a szervezetek székhelye szerinti részt vevő tagállamok nemzeti 
hatóságaival, valamint a leányvállalatok letelepedésének helye szerinti részt nem vevő 
tagállamok nemzeti hatóságaival együttműködve kell elkészíteni.

Módosítás 357
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Testület a felügyeleti szervvel vagy 
az összevont felügyeletet ellátó szervvel, 
valamint a szervezetek székhelye szerinti 
részt vevő tagállamok nemzeti szanálási 
hatóságaival együttműködve készíti el a 
szanálási terveket.

(7) A Testület a felügyeleti szervvel vagy 
az összevont felügyeletet ellátó szervvel, 
valamint a szervezetek székhelye szerinti 
részt vevő tagállamok nemzeti szanálási 
hatóságaival együttműködve készíti el a 
szanálási terveket. A Testület 
együttműködik a részt nem vevő 
tagállamok szanálási hatóságaival, 
amennyiben e tagállamokban vannak 
olyan szervezetek, amelyek összevont 
felügyelet alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 358
Sławomir Nitras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 2012/0242 rendelet meghatározása 
szerint rendszerszinten nem jelentősnek 
tekintett hitelintézetek esetében a nemzeti 
szanálási hatóságok készítik el a szanálási 
tervek tervezetét. A Szanálási Testület a 
tervezeteket csak elfogadhatja vagy 
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részletes indokolás mellett elutasíthatja. 
Második elutasítás esetén a tervezetet a 
Szanálási Testület plenáris ülése elé kell 
utalni.

Or. xm

Indokolás

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na uwadze, 
że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. Ponadto 
zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych.

Módosítás 359
Sławomir Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Testület előírhatja a nemzeti 
szanálási hatóságok számára, hogy 
készítsék el a szanálási tervek előzetes 
tervezetét, a csoportszintű szanálási 
hatóság számára pedig, hogy készítse el a 
csoportszanálási terv előzetes tervezetét.

(8) A nemzeti szanálási hatóságok 
elkészítik a szanálási tervek előzetes 
tervezetét, a csoportszintű szanálási 
hatóság pedig elkészíti a csoportszanálási
terv előzetes tervezetét. A Testület 
részletesen megindokolja, ha úgy dönt, 
hogy módosítja a szanálási terv benyújtott 
tervezetét.

Or. en

Módosítás 360
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 9 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A szanálási tervek kidolgozására és 
értékelésére, valamint a megfelelő 
intézkedések alkalmazására vonatkozó 
döntéseket a Testület vezetői ülésén hozza 
meg. 

Or. en

Módosítás 361
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A Testület egyetértési megállapodást köt a 
részt nem vevő tagállamok szanálási 
hatóságaival.

Or. en

Módosítás 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A [bankok helyreállításáról és 

szanálásáról szóló] irányelv alkalmazása
Az egységes szanálási rendszer 
intézményekkel kapcsolatos intézkedéseit 
a [bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló] irányelv szabályozza.
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Or. en

Módosítás 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk
A rendszerszempontból jelentős 

intézmények szanálhatósága
Az e rendelet 2. cikkében említett és a 
2013/36/EU irányelv 131. cikke 
értelmében globálisan rendszerszinten 
jelentős intézményként és egyéb 
rendszerszinten jelentős intézményként 
meghatározott intézmények 
szanálhatóságát a Testület a [bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló 
irányelv] 13. cikkével összhangban 
értékeli, és ezen intézmények mindegyike 
tekintetében tervet dolgoz ki, hogy a 
[bankok helyreállításáról és szanálásáról 
szóló irányelv] 14. cikkével összhangban 
kiküszöbölje szanálhatóságuk akadályait. 
A terv legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) egyes eszközök elidegenítésének 
előírása az intézmény számára;
b) bizonyos jelenlegi vagy tervezett 
tevékenységek korlátozásának vagy 
beszüntetésének előírása az intézmény 
számára;
c) új üzletágak vagy termékek 
fejlesztésének, illetve értékesítésének 
korlátozása vagy megakadályozása;
d) az intézmény jogi vagy működési 
struktúráinak összetettségét csökkentő 
változtatások előírása annak érdekében, 
hogy a kritikus funkciók jogi és gazdasági 
szempontból elkülöníthetők legyenek más 
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funkcióktól a szanálási mechanizmusok 
alkalmazása során.

Or. en

Módosítás 364
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikknek megfelelő szanálási tervek 
készítésekor a Testület – az illetékes 
hatósággal, többek között az EKB-val, 
valamint azon részt nem vevő tagállamok 
szanálási hatóságaival való konzultációt 
követően, amelyek területén jelentős 
fióktelepek találhatók és amennyiben az a 
jelentős fióktelep szempontjából releváns –
értékeli, hogy az intézmények és csoportok 
milyen mértékben szanálhatók anélkül, 
hogy feltételeznék a 64. cikk szerint 
létrehozott Alap mellett rendkívüli állami 
pénzügyi támogatás igénybevételét.

(1) A 7. cikknek megfelelő szanálási tervek 
készítésekor a Testület – az illetékes 
hatósággal, többek között az EKB-val, 
valamint azon részt nem vevő tagállamok 
szanálási hatóságaival való konzultációt 
követően, amelyek területén jelentős 
fióktelepek és leányvállalatok találhatók és 
amennyiben az a jelentős fióktelep, 
leányvállalat és a pénzügyi stabilitás
szempontjából releváns – értékeli, hogy az 
intézmények és csoportok milyen 
mértékben szanálhatók anélkül, hogy 
feltételeznék rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás igénybevételét.

Or. en

Módosítás 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikknek megfelelő szanálási tervek 
készítésekor a Testület – az illetékes 
hatósággal, többek között az EKB-val, 
valamint azon részt nem vevő tagállamok 
szanálási hatóságaival való konzultációt 
követően, amelyek területén jelentős 

(1) A 7. cikknek megfelelő szanálási tervek 
készítésekor a Testület – az illetékes 
hatósággal, többek között az EKB-val, 
valamint azon részt nem vevő tagállamok 
szanálási hatóságaival való konzultációt 
követően, amelyek területén jelentős 
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fióktelepek találhatók és amennyiben az a 
jelentős fióktelep szempontjából releváns –
értékeli, hogy az intézmények és csoportok 
milyen mértékben szanálhatók anélkül, 
hogy feltételeznék a 64. cikk szerint 
létrehozott Alap mellett rendkívüli állami 
pénzügyi támogatás igénybevételét.

fióktelepek találhatók és amennyiben az a 
jelentős fióktelep szempontjából releváns –
értékeli, hogy az intézmények és csoportok 
milyen mértékben szanálhatók anélkül, 
hogy feltételeznék rendkívüli állami 
pénzügyi támogatás igénybevételét.

Or. en

Módosítás 366
Sławomir Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikknek megfelelő szanálási tervek 
készítésekor a Testület – az illetékes 
hatósággal, többek között az EKB-val, 
valamint azon részt nem vevő tagállamok 
szanálási hatóságaival való konzultációt 
követően, amelyek területén jelentős 
fióktelepek találhatók és amennyiben az a 
jelentős fióktelep szempontjából releváns
– értékeli, hogy az intézmények és 
csoportok milyen mértékben szanálhatók 
anélkül, hogy feltételeznék a 64. cikk 
szerint létrehozott Alap mellett rendkívüli 
állami pénzügyi támogatás igénybevételét.

(1) A 7. cikknek megfelelő szanálási tervek 
készítésekor a Testület – az illetékes 
hatósággal, többek között az EKB-val, 
valamint a joghatóságuk alatt működő 
szervezetek tekintetében a részt nem vevő 
tagállamok szanálási hatóságaival való 
konzultációt követően – értékeli, hogy az 
intézmények és csoportok milyen 
mértékben szanálhatók anélkül, hogy 
feltételeznék a 64. cikk szerint létrehozott 
Alap mellett rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás igénybevételét. A 
csoportszanálási terv tervezete és az abból 
következő szanálási határozatok a részt 
nem vevő tagállam szanálási hatóságára 
nézve nem kötelező érvényűek.

Or. en

Módosítás 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikknek megfelelő szanálási tervek 
készítésekor a Testület – az illetékes 
hatósággal, többek között az EKB-val, 
valamint azon részt nem vevő tagállamok 
szanálási hatóságaival való konzultációt 
követően, amelyek területén jelentős 
fióktelepek találhatók és amennyiben az a 
jelentős fióktelep szempontjából releváns –
értékeli, hogy az intézmények és csoportok 
milyen mértékben szanálhatók anélkül, 
hogy feltételeznék a 64. cikk szerint 
létrehozott Alap mellett rendkívüli állami 
pénzügyi támogatás igénybevételét.

(1) A 7. cikknek megfelelő szanálási tervek 
készítésekor a Testület – az illetékes 
hatóságokkal, többek között az EKB-val, 
valamint azon részt nem vevő tagállamok 
szanálási hatóságaival való konzultációt 
követően, amelyek területén 
leányvállalatok és jelentős fióktelepek 
találhatók és amennyiben az a jelentős 
fióktelep szempontjából releváns – értékeli, 
hogy az intézmények és csoportok milyen 
mértékben szanálhatók anélkül, hogy 
feltételeznék a 64. cikk szerint létrehozott 
Alap mellett rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás igénybevételét.

Or. en

Indokolás

Az eredeti szöveg nem állt összhangban a 7. cikkel, amennyiben az a leányvállalatokra is 
hivatkozik. A módosítás a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvvel 
összhangban tisztázza a leányvállalatok helyzetét.

Módosítás 368
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2. cikkben említett szervezetekre 
vonatkozó szanálási terv készítésekor a 
Testület értékeli, hogy egy adott szervezet 
milyen mértékben szanálható e rendelettel 
összhangban. Valamely szervezet akkor 
minősül szanálhatónak, ha a szanálási 
hatóság számára megvalósítható és hiteles 
a rendes fizetésképtelenségi eljárás 
keretében történő felszámolása vagy – a 
különböző szanálási mechanizmusoknak és 
hatásköröknek az szervezetre történő 
alkalmazása révén – a szanálása, anélkül, 

(2) A 7. cikk (1) bekezdésében említett 
szervezetekre vonatkozó szanálási terv 
készítésekor vagy a 7. cikk (1a) 
bekezdésében említett szervezetekre 
vonatkozó szanálási tervek végső 
jóváhagyásakor a Testület értékeli, hogy 
egy adott szervezet milyen mértékben 
szanálható e rendelettel összhangban. 
Valamely szervezet akkor minősül 
szanálhatónak, ha a szanálási hatóság 
számára megvalósítható és hiteles a rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
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hogy ez jelentős negatív 
következményekkel járna azon tagállam 
pénzügyi rendszereire nézve, ahol az adott 
szervezet található, illetve más tagállamok 
vagy az Unió pénzügyi rendszereire nézve, 
beleértve a szélesebb körű pénzügyi 
instabilitás körülményeit vagy a 
rendszerszintű eseményeket is, szem előtt 
tartva a szervezet által ellátott kritikus 
funkciók folytonosságának a biztosítását.

történő felszámolása vagy – a különböző 
szanálási mechanizmusoknak és 
hatásköröknek a szervezetre történő 
alkalmazása révén – a szanálása, anélkül, 
hogy ez jelentős negatív 
következményekkel járna azon tagállam 
pénzügyi rendszereire nézve, ahol az adott 
szervezet található, illetve más tagállamok 
vagy az Unió pénzügyi rendszereire nézve, 
beleértve a szélesebb körű pénzügyi 
instabilitás körülményeit vagy a 
rendszerszintű eseményeket is, szem előtt 
tartva a szervezet által ellátott kritikus 
funkciók folytonosságának a biztosítását.

Or. en

Módosítás 369
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2. cikkben említett szervezetekre 
vonatkozó szanálási terv készítésekor a 
Testület értékeli, hogy egy adott szervezet 
milyen mértékben szanálható e rendelettel 
összhangban. Valamely szervezet akkor 
minősül szanálhatónak, ha a szanálási 
hatóság számára megvalósítható és hiteles 
a rendes fizetésképtelenségi eljárás 
keretében történő felszámolása vagy – a 
különböző szanálási mechanizmusoknak és 
hatásköröknek az szervezetre történő 
alkalmazása révén – a szanálása, anélkül, 
hogy ez jelentős negatív 
következményekkel járna azon tagállam 
pénzügyi rendszereire nézve, ahol az adott 
szervezet található, illetve más tagállamok 
vagy az Unió pénzügyi rendszereire nézve, 
beleértve a szélesebb körű pénzügyi 
instabilitás körülményeit vagy a 
rendszerszintű eseményeket is, szem előtt 
tartva a szervezet által ellátott kritikus 

(2) A 2. cikkben említett szervezetekre 
vonatkozó szanálási terv készítésekor a 
Testület értékeli, hogy egy adott szervezet 
milyen mértékben szanálható e rendelettel 
összhangban. Valamely szervezet akkor 
minősül szanálhatónak, ha a szanálási 
hatóság számára megvalósítható és hiteles 
a rendes fizetésképtelenségi eljárás 
keretében történő felszámolása vagy – a 
különböző szanálási mechanizmusoknak és 
hatásköröknek a szervezetre történő 
alkalmazása révén – a szanálása, anélkül, 
hogy ez jelentős negatív 
következményekkel járna azon tagállam 
pénzügyi rendszereire nézve, ahol az adott 
szervezet található – tekintettel e tagállam, 
illetve más tagállamok vagy az Unió 
pénzügyi, gazdasági és társadalmi 
stabilitására –, beleértve a szélesebb körű 
pénzügyi instabilitás körülményeit vagy a 
rendszerszintű eseményeket is, szem előtt 
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funkciók folytonosságának a biztosítását. tartva a szervezet által ellátott kritikus 
funkciók folytonosságának a biztosítását.

Or. en

Módosítás 370
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2. cikkben említett szervezetekre 
vonatkozó szanálási terv készítésekor a 
Testület értékeli, hogy egy adott szervezet 
milyen mértékben szanálható e rendelettel 
összhangban. Valamely szervezet akkor 
minősül szanálhatónak, ha a szanálási 
hatóság számára megvalósítható és hiteles 
a rendes fizetésképtelenségi eljárás 
keretében történő felszámolása vagy – a 
különböző szanálási mechanizmusoknak és 
hatásköröknek az szervezetre történő 
alkalmazása révén – a szanálása, anélkül, 
hogy ez jelentős negatív 
következményekkel járna azon tagállam 
pénzügyi rendszereire nézve, ahol az adott 
szervezet található, illetve más tagállamok 
vagy az Unió pénzügyi rendszereire nézve, 
beleértve a szélesebb körű pénzügyi 
instabilitás körülményeit vagy a 
rendszerszintű eseményeket is, szem előtt 
tartva a szervezet által ellátott kritikus 
funkciók folytonosságának a biztosítását.

(2) A 2. cikkben említett szervezetekre 
vonatkozó szanálási terv készítésekor a 
Testület értékeli, hogy egy adott szervezet 
milyen mértékben szanálható e rendelettel 
összhangban. Valamely szervezet akkor 
minősül szanálhatónak, ha a szanálási 
hatóság számára megvalósítható és hiteles 
a rendes fizetésképtelenségi eljárás 
keretében történő felszámolása vagy – a 
különböző szanálási mechanizmusoknak és 
hatásköröknek a szervezetre történő 
alkalmazása révén – a szanálása, anélkül, 
hogy ez jelentős negatív 
következményekkel járna azon tagállam 
pénzügyi rendszereire nézve, ahol az adott 
szervezet található, illetve más tagállamok 
vagy az Unió pénzügyi rendszereire nézve, 
beleértve a szélesebb körű pénzügyi 
instabilitás körülményeit vagy a 
rendszerszintű eseményeket is, szem előtt 
tartva a szervezet által ellátott kritikus 
funkciók folytonosságának a biztosítását. A 
3. cikk meghatározása szerinti kritikus 
méretet elért és a 19. cikkben említett 
meglévő eszközökkel nem szanálhatónak 
minősülő szervezeteket megfelelően át kell 
alakítani. Ez esetben a tulajdonjogok az 
általános közérdek alá rendelődnek.

Or. en
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Módosítás 371
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A csoportokra vonatkozó szanálási 
tervek készítésekor a Testület értékeli, 
hogy a csoportok milyen mértékben 
szanálhatók e rendelettel összhangban. 
Valamely csoport akkor minősül 
szanálhatónak, ha a szanálási hatóságok 
számára megvalósítható és hiteles a 
csoportba tartozó vállalkozásoknak a 
rendes fizetésképtelenségi eljárás keretében 
történő felszámolása vagy – a szanálási 
mechanizmusoknak és hatásköröknek a 
csoportba tartozó vállalkozásokra történő 
alkalmazása révén – a csoportba tartozó 
vállalkozások szanálása, anélkül, hogy ez 
jelentős negatív következményekkel járna 
azon tagállamok pénzügyi rendszereire 
nézve, ahol a csoportba tartozó 
vállalkozások találhatók, illetve más 
tagállamok vagy az Unió pénzügyi 
rendszereire nézve, beleértve a szélesebb 
körű pénzügyi instabilitás körülményeit 
vagy a rendszerszintű eseményeket is, 
szem előtt tartva az említett vállalkozások 
által ellátott kritikus funkciók 
folytonosságának a biztosítását vagy 
azáltal, hogy ezek rövid időn belül 
könnyen leválaszthatók, vagy más módon.

(3) A csoportokra vonatkozó szanálási 
tervek készítésekor a Testület értékeli, 
hogy a csoportok milyen mértékben 
szanálhatók a bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló [ ] irányelvvel
összhangban, figyelemmel a Testület 
létrehozásával összefüggésben e 
rendeletben megállapított módosításokra. 
Valamely csoport akkor minősül 
szanálhatónak, ha a szanálási hatóságok 
számára megvalósítható és hiteles a 
csoportba tartozó vállalkozásoknak a 
rendes fizetésképtelenségi eljárás keretében 
történő felszámolása vagy – a szanálási 
mechanizmusoknak és hatásköröknek a 
csoportba tartozó vállalkozásokra történő 
alkalmazása révén – a csoportba tartozó 
vállalkozások szanálása, anélkül, hogy ez 
jelentős negatív következményekkel járna 
azon tagállamok pénzügyi rendszereire 
nézve, ahol a csoportba tartozó 
vállalkozások találhatók, illetve más 
tagállamok vagy az Unió pénzügyi 
rendszereire nézve, beleértve a szélesebb 
körű pénzügyi instabilitás körülményeit 
vagy a rendszerszintű eseményeket is, 
szem előtt tartva az említett vállalkozások 
által ellátott kritikus funkciók 
folytonosságának a biztosítását vagy 
azáltal, hogy ezek rövid időn belül 
könnyen leválaszthatók, vagy más módon.

Or. en

Módosítás 372
Robert Goebbels
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A csoportokra vonatkozó szanálási 
tervek készítésekor a Testület értékeli, 
hogy a csoportok milyen mértékben 
szanálhatók e rendelettel összhangban. 
Valamely csoport akkor minősül 
szanálhatónak, ha a szanálási hatóságok 
számára megvalósítható és hiteles a 
csoportba tartozó vállalkozásoknak a 
rendes fizetésképtelenségi eljárás keretében 
történő felszámolása vagy – a szanálási 
mechanizmusoknak és hatásköröknek a 
csoportba tartozó vállalkozásokra történő 
alkalmazása révén – a csoportba tartozó 
vállalkozások szanálása, anélkül, hogy ez 
jelentős negatív következményekkel járna 
azon tagállamok pénzügyi rendszereire 
nézve, ahol a csoportba tartozó 
vállalkozások találhatók, illetve más 
tagállamok vagy az Unió pénzügyi 
rendszereire nézve, beleértve a szélesebb 
körű pénzügyi instabilitás körülményeit 
vagy a rendszerszintű eseményeket is, 
szem előtt tartva az említett vállalkozások 
által ellátott kritikus funkciók 
folytonosságának a biztosítását vagy 
azáltal, hogy ezek rövid időn belül 
könnyen leválaszthatók, vagy más módon.

(3) A csoportokra vonatkozó szanálási 
tervek készítésekor a Testület értékeli, 
hogy a csoportok milyen mértékben 
szanálhatók e rendelettel összhangban. 
Valamely csoport akkor minősül 
szanálhatónak, ha a szanálási hatóságok 
számára megvalósítható és hiteles a 
csoportba tartozó vállalkozásoknak a 
rendes fizetésképtelenségi eljárás keretében 
történő felszámolása vagy – a szanálási 
mechanizmusoknak és hatásköröknek a 
csoportba tartozó vállalkozásokra történő 
alkalmazása révén – a csoportba tartozó 
vállalkozások szanálása, anélkül, hogy ez 
jelentős negatív következményekkel járna 
azon tagállamok pénzügyi rendszereire 
nézve, ahol a csoportba tartozó 
vállalkozások találhatók – tekintettel e 
tagállamok pénzügyi, gazdasági és 
társadalmi stabilitására –, illetve más 
tagállamok vagy az Unió pénzügyi 
rendszereire nézve, beleértve a szélesebb
körű pénzügyi instabilitás körülményeit 
vagy a rendszerszintű eseményeket is, 
szem előtt tartva az említett vállalkozások 
által ellátott kritikus funkciók 
folytonosságának a biztosítását vagy 
azáltal, hogy ezek rövid időn belül 
könnyen leválaszthatók, vagy más módon.

Or. en

Indokolás

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State.
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Módosítás 373
Sławomir Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A jelentést továbbítani kell az érintett 
szervezetnek vagy anyavállalatnak, az 
illetékes hatóságoknak és azon részt nem 
vevő tagállamok szanálási hatóságainak, 
amelyekben jelentős fióktelepek 
találhatók. A jelentést alá kell támasztani a 
szóban forgó értékelés vagy megállapítás 
indokaival, és fel kell tüntetni, hogy az 
értékelés vagy megállapítás hogyan felel 
meg a 6. cikkben meghatározott arányos 
alkalmazás követelményének.

(6) A jelentést továbbítani kell az érintett 
szervezetnek vagy anyavállalatnak, az 
illetékes hatóságoknak és a részt nem vevő 
tagállamok szanálási hatóságainak. A 
jelentést alá kell támasztani a szóban forgó 
értékelés vagy megállapítás indokaival, és 
fel kell tüntetni, hogy az értékelés vagy 
megállapítás hogyan felel meg a 6. cikkben 
meghatározott arányos alkalmazás 
követelményének.

Or. en

Módosítás 374
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A jelentést továbbítani kell az érintett 
szervezetnek vagy anyavállalatnak, az 
illetékes hatóságoknak és azon részt nem 
vevő tagállamok szanálási hatóságainak, 
amelyekben jelentős fióktelepek találhatók. 
A jelentést alá kell támasztani a szóban 
forgó értékelés vagy megállapítás 
indokaival, és fel kell tüntetni, hogy az 
értékelés vagy megállapítás hogyan felel 
meg a 6. cikkben meghatározott arányos 
alkalmazás követelményének.

(6) A jelentést továbbítani kell az érintett 
szervezetnek vagy anyavállalatnak, az 
illetékes hatóságoknak és azon részt nem 
vevő tagállamok szanálási hatóságainak, 
amelyekben jelentős fióktelepek vagy 
leányvállalatok találhatók. A jelentést alá 
kell támasztani a szóban forgó értékelés 
vagy megállapítás indokaival, és fel kell 
tüntetni, hogy az értékelés vagy 
megállapítás hogyan felel meg a 6. cikkben 
meghatározott arányos alkalmazás 
követelményének.

Or. en
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Módosítás 375
Sławomir Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A jelentés kézhezvételét követő négy 
hónapon belül a szervezet vagy az 
anyavállalat előterjesztheti észrevételeit, és 
olyan alternatív intézkedéseket javasolhat a 
Testületnek, amelyek orvosolhatnák a 
jelentésben feltárt akadályokat. A Testület 
tájékoztatja a szervezet vagy anyavállalat 
által javasolt intézkedésekről az illetékes 
hatóságokat és azon részt nem vevő 
tagállamok szanálási hatóságait, 
amelyekben jelentős fióktelepek 
találhatók.

(7) A jelentés kézhezvételét követő négy 
hónapon belül a szervezet vagy az 
anyavállalat előterjesztheti észrevételeit, és 
olyan alternatív intézkedéseket javasolhat a 
Testületnek, amelyek orvosolhatnák a 
jelentésben feltárt akadályokat. A Testület 
tájékoztatja a szervezet vagy anyavállalat 
által javasolt intézkedésekről az illetékes 
hatóságokat és a részt nem vevő 
tagállamok szanálási hatóságait.

Or. en

Módosítás 376
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A jelentés kézhezvételét követő négy 
hónapon belül a szervezet vagy az 
anyavállalat előterjesztheti észrevételeit, és 
olyan alternatív intézkedéseket javasolhat a 
Testületnek, amelyek orvosolhatnák a 
jelentésben feltárt akadályokat. A Testület 
tájékoztatja a szervezet vagy anyavállalat 
által javasolt intézkedésekről az illetékes 
hatóságokat és azon részt nem vevő 
tagállamok szanálási hatóságait, 
amelyekben jelentős fióktelepek találhatók.

(7) A jelentés kézhezvételét követő négy 
hónapon belül a szervezet vagy az 
anyavállalat, vagy egy részt nem vevő 
tagállam illetékes hatósága vagy szanálási 
hatósága előterjesztheti észrevételeit, és 
olyan alternatív intézkedéseket javasolhat a 
Testületnek, amelyek orvosolhatnák a 
jelentésben feltárt akadályokat. A Testület 
tájékoztatja a szervezet vagy anyavállalat 
által javasolt intézkedésekről az illetékes 
hatóságokat és azon részt nem vevő 
tagállamok szanálási hatóságait, 
amelyekben jelentős fióktelepek vagy 
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leányvállalatok találhatók.

Or. en

Módosítás 377
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ha az érintett szervezet vagy 
anyavállalat által javasolt intézkedések 
nem küszöbölik ki hatékonyan a 
szanálhatóság akadályait, a Testület – az 
illetékes hatósággal, és adott esetben a 
makroprudenciális hatósággal való 
konzultációt követően – határozatot hoz, 
amelyben kijelenti, hogy a javasolt 
intézkedések nem küszöbölik ki 
hatékonyan a szanálhatóság akadályait, és 
utasítja a nemzeti szanálási hatóságokat, 
hogy írják elő az intézmény, az 
anyavállalat vagy az érintett csoport 
valamely leányvállalata számára a (9) 
bekezdésben felsorolt bármely intézkedés 
meghozatalát a következő kritériumok 
alapján:

(8) Ha az érintett szervezet vagy 
anyavállalat által javasolt intézkedések 
nem küszöbölik ki hatékonyan a 
szanálhatóság akadályait, a Testület – az 
illetékes hatósággal, és adott esetben a 
makroprudenciális hatósággal, valamint a 
részt nem vevő tagállamok illetékes 
hatóságaival és szanálási hatóságaival
való konzultációt követően – határozatot 
hoz, amelyben kijelenti, hogy a javasolt 
intézkedések nem küszöbölik ki 
hatékonyan a szanálhatóság akadályait, és 
utasítja a nemzeti szanálási hatóságokat, 
hogy írják elő az intézmény, az 
anyavállalat vagy az érintett csoport 
valamely leányvállalata számára a (9) 
bekezdésben felsorolt bármely intézkedés 
meghozatalát a következő kritériumok 
alapján:

Or. en

Módosítás 378
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) el kell kerülni a részt vevő 
tagállamokban a pénzügyi stabilitásra 

b) el kell kerülni a részt vevő 
tagállamokban, az érintett részt nem vevő 
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gyakorolt negatív hatást; tagállamokban és az Unió egészében a 
pénzügyi stabilitásra gyakorolt negatív 
hatást;

Or. en

Módosítás 379
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) el kell kerülni a részt vevő 
tagállamokban a pénzügyi stabilitásra 
gyakorolt negatív hatást;

b) el kell kerülni a részt vevő és részt nem 
vevő tagállamokban a pénzügyi stabilitásra 
gyakorolt negatív hatást;

Or. en

Módosítás 380
Sławomir Nitras

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nemzeti szanálási hatóságok a 26. 
cikknek megfelelően végrehajtják a 
Testület utasításait.

(10) A nemzeti szanálási hatóságok a 26. 
cikknek megfelelően végrehajtják a 
Testület utasításait. Rendszerszinten nem 
jelentős hitelintézet szanálása esetében az 
a nemzeti szanálási hatóság, amelynek 
joghatósága alatt az intézmény működik, 
kifogást emelhet a Testület utasításai 
ellen. A kifogást követően a hatóság saját 
intézkedéseket javasol, amelyek csak a 
Szanálási Testület plenáris ülése általi 
jóváhagyást követően lépnek hatályba.

Or. en



AM\1006888HU.doc 179/189 PE521.747v01-00

HU

Módosítás 381
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A részt nem vevő tagállamokat egyetértés 
hiányában nem kötik a Testület 
rendelkezései. Vita esetén kötelező 
érvényű közvetítés céljából az EBH-hoz 
kell fordulni.

Or. en

Módosítás 382
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület saját kezdeményezésére 
vagy valamely nemzeti szanálási hatóság 
javaslata alapján egyszerűsített 
kötelezettségeket alkalmazhat a 7. cikkben
említett szanálási tervek készítésével 
kapcsolatban, vagy mentesíthet az említett 
tervek elkészítésének kötelezettsége alól.

(1) A Testület egyszerűsített 
kötelezettségeket alkalmaz a bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló 
irányelv 1. fejezetében említett szanálási 
tervek készítésével kapcsolatban, vagy 
mentesíthet az említett tervek 
elkészítésének kötelezettsége alól.

Or. en

Módosítás 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület saját kezdeményezésére (1) A Testület egyszerűsített 
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vagy valamely nemzeti szanálási hatóság 
javaslata alapján egyszerűsített 
kötelezettségeket alkalmazhat a 7. cikkben 
említett szanálási tervek készítésével 
kapcsolatban, vagy mentesíthet az említett 
tervek elkészítésének kötelezettsége alól.

kötelezettségeket alkalmazhat a 7. cikkben 
említett szanálási tervek készítésével 
kapcsolatban, vagy mentesíthet az említett 
tervek elkészítésének kötelezettsége alól.

Or. en

Módosítás 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület saját kezdeményezésére 
vagy valamely nemzeti szanálási hatóság 
javaslata alapján egyszerűsített 
kötelezettségeket alkalmazhat a 7. cikkben
említett szanálási tervek készítésével 
kapcsolatban, vagy mentesíthet az említett 
tervek elkészítésének kötelezettsége alól.

(1) A Testület egyszerűsített 
kötelezettségeket alkalmazhat a 7. cikkben 
említett szanálási tervek készítésével 
kapcsolatban, vagy mentesíthet az említett 
tervek elkészítésének kötelezettsége alól.

Or. en

Módosítás 385
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület saját kezdeményezésére 
vagy valamely nemzeti szanálási hatóság 
javaslata alapján egyszerűsített 
kötelezettségeket alkalmazhat a 7. cikkben 
említett szanálási tervek készítésével 
kapcsolatban, vagy mentesíthet az említett 
tervek elkészítésének kötelezettsége alól.

(1) A Testület saját kezdeményezésére 
vagy valamely nemzeti szanálási hatóság 
javaslata alapján egyszerűsített 
kötelezettségeket alkalmazhat a 7. cikkben 
említett és a bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló irányelvben biztosított 
szanálási tervek készítésével kapcsolatban.

Or. en
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Indokolás

A tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelv előírja, hogy minden intézménynek 
rendelkeznie kell szanálási tervvel, amit most már a bankok helyreállításáról és szanálásáról 
szóló irányelv is tartalmaz. 

Módosítás 386
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szanálási hatóságok konkrét 
intézmények vagy csoportok esetében 
javasolhatják a Testület számára 
egyszerűsített kötelezettségek 
alkalmazását vagy a szanálási terv 
készítésének kötelezettsége alóli 
mentesítést. Ezt a javaslatot meg kell 
indokolni és a vonatkozó összes 
dokumentációval alá kell támasztani.

törölve

Or. en

Módosítás 387
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szanálási hatóságok konkrét 
intézmények vagy csoportok esetében
javasolhatják a Testület számára 
egyszerűsített kötelezettségek alkalmazását
vagy a szanálási terv készítésének 
kötelezettsége alóli mentesítést. Ezt a 
javaslatot meg kell indokolni és a 
vonatkozó összes dokumentációval alá kell 
támasztani.

(2) A nemzeti szanálási hatóságok 
javasolhatják a Testület számára a bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló 
irányelvben lehetővé tett, egyszerűsített 
kötelezettségek alkalmazását. Ezt a 
javaslatot meg kell indokolni és a 
vonatkozó összes dokumentációval alá kell 
támasztani.
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Or. en

Módosítás 388
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Testület értékeli az érintett 
intézményeket vagy csoportot, amikor az 
(1) bekezdés szerinti javaslatot kap vagy 
amikor saját kezdeményezésére jár el. Az 
értékelést arra az esetleges hatásra 
tekintettel kell elvégezni, amelyet az adott 
intézmény vagy csoport csődje az 
intézmény vagy csoport tevékenységének 
jellegéből, méretéből vagy más 
intézményekkel vagy a pénzügyi rendszer 
egészével való összekapcsoltságából 
kifolyólag a pénzügyi piacokra, más 
intézményekre és finanszírozási 
feltételekre gyakorolhat.

törölve

Or. en

Módosítás 389
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az egyszerűsített kötelezettség 
alkalmazására vagy a mentesség 
megadására az (1) bekezdésnek 
megfelelően javaslatot tevő nemzeti 
szanálási hatóság úgy véli, hogy vissza 
kell vonni az egyszerűsített kötelezettség 
alkalmazására vagy a mentesség 
megadására vonatkozó határozatot, e 
célból javaslatot terjeszt a Testület elé. 

törölve
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Ebben az esetben a Testület a (3) 
bekezdésben meghatározott elemek 
fényében a nemzeti szanálási hatóság által 
a visszavonásra vonatkozóan benyújtott 
indokolás teljes körű figyelembevételével 
hoz határozatot a javasolt visszavonásról.

Or. en

Módosítás 390
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Testület a (3) és (4) bekezdésnek 
megfelelően mentesítést adhat a szanálási 
tervek készítésének kötelezettsége alól 
olyan intézményeknek, amelyek egy 
központi szerv kapcsolt vállalkozásai, a 
2013/36/EU irányelv 21. cikkében 
említettek szerint, és a 2013/36/EU 
irányelv 2. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően teljes egészében vagy részben 
mentesülnek a nemzeti jog szerinti 
prudenciális követelmények alól. Ebben 
az esetben a szanálási terv készítésére 
vonatkozó kötelezettség összevont alapon 
alkalmazandó a központi szervre.

törölve

Or. en

Módosítás 391
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Testület mentesítést adhat a 
szanálási tervek készítésére vonatkozó 

(6) Annak eldöntése során, hogy az 
intézményvédelmi rendszerhez tartozó 
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kötelezettség alkalmazása alól olyan 
intézményeknek, amelyek az 575/2013/EU 
rendelet 113. cikke (7) bekezdésének 
megfelelően intézményvédelmi 
rendszerhez tartoznak. Annak eldöntése 
során, hogy az intézményvédelmi 
rendszerhez tartozó intézmény kapjon-e 
mentesítést, a Testület mérlegeli, hogy az 
intézményvédelmi rendszer várhatóan 
teljesíteni tudja-e majd a tagjaira 
vonatkozóan vele szemben egyidejűleg 
felmerülő követeléseket.

intézmény kapjon-e mentesítést, a Testület 
mérlegeli, hogy az intézményvédelmi 
rendszer várhatóan teljesíteni tudja-e majd 
a tagjaira vonatkozóan vele szemben 
egyidejűleg felmerülő követeléseket.

Or. en

Módosítás 392
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Testület tájékoztatja az EBH-t arról, 
ha alkalmazza az (1), (4) és (5) bekezdést.

(7) A Testület tájékoztatja az EBH-t arról, 
ha alkalmazza az (1) bekezdést.

Or. en

Módosítás 393
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület az illetékes hatóságokkal, 
többek között az EKB-val konzultálva, 
figyelemmel a leírásra és az átalakításra 
vonatkozó hatáskörökre, a (2) bekezdésben 
említettek szerint meghatározza a 
szavatolótőkére és a leírható, illetve
átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, amelyeket a 2. 

(1) A Testület az illetékes hatóságokkal, 
többek között az EKB-val konzultálva, 
figyelemmel a leírásra és az átalakításra 
vonatkozó hatáskörökre, a (2) bekezdésben 
említettek szerint meghatározza a 
szavatolótőkére és a leírható, illetve 
átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, amelyeket a 2. 
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cikkben említett intézményeknek és 
anyavállalatoknak fenn kell tartaniuk.

cikkben említett intézményeknek és 
anyavállalatoknak fenn kell tartaniuk. A 
tőkepiaci tevékenységet nem végző 
hitelintézeteket a Testület mentesíti a 
minimumkövetelmények fenntartására 
vonatkozó kötelezettség alól.

Or. en

Módosítás 394
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A minimumkövetelményeket a 
szavatolótőke és a leírható, illetve 
átalakítható kötelezettségek összegeként 
kell kiszámítani, és a 2. cikkben említett 
intézmények és anyavállalatok 
származtatott pénzügyi eszközökből eredő 
kötelezettségei nélküli teljes 
kötelezettségállományának és 
szavatolótőkéjének százalékában kell 
kifejezni.

(2) A minimumkövetelményeket a bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló [ ] 
irányelvben foglaltak szerint kell 
kiszámítani.

Or. en

Indokolás

A leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeket a 
bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvvel összhangban kell kiszámítani, így 
az irányelv szövegét szükségtelen átvenni e cikkben.

Módosítás 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A minimumkövetelményeket a 
szavatolótőke és a leírható, illetve 
átalakítható kötelezettségek összegeként 
kell kiszámítani, és a 2. cikkben említett 
intézmények és anyavállalatok 
származtatott pénzügyi eszközökből eredő 
kötelezettségei nélküli teljes 
kötelezettségállományának és 
szavatolótőkéjének százalékában kell 
kifejezni.

(2) A minimumkövetelményeket a bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló 
irányelvben meghatározott szabályok 
szerint kell kiszámítani.

Or. en

Módosítás 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] törölve

Or. en

Módosítás 397
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] törölve

Or. en

Módosítás 398
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az a mérték, ameddig a betétbiztosítási 
rendszertől a 2. cikk (2) bekezdésével [...]* 
összhangban elvárt a szanálás 
finanszírozásához való hozzájárulás;

Or. en

Módosítás 399
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
meghatározás előírhatja, hogy a 
szavatolótőkére és a leírható, illetve 
átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelmény összevont vagy 
egyéni alapon részben a belső 
feltőkésítésbe szerződéses kikötés alapján 
bevonható instrumentumok révén is 
teljesíthető.

törölve

Or. en

Módosítás 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett 
meghatározás előírhatja, hogy a 
szavatolótőkére és a leírható, illetve 

(4) Az (1) bekezdésben említett 
meghatározás előírja, hogy a 
szavatolótőkére és a leírható, illetve 
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átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelmény összevont vagy
egyéni alapon részben a belső 
feltőkésítésbe szerződéses kikötés alapján 
bevonható instrumentumok révén is 
teljesíthető.

átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelmény összevont és egyéni 
alapon teljesítendő. A 
minimumkövetelmény a belső 
feltőkésítésbe szerződéses kikötés alapján 
bevonható instrumentumok révén is 
teljesíthető.

Or. en

Módosítás 401
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy valamely 
instrumentum a (4) bekezdés szerint a 
belső feltőkésítési eszközbe bevonható 
szerződéses instrumentumnak minősüljön, 
a Testületnek meg kell győződnie arról, 
hogy az instrumentum:

törölve

a) olyan szerződéses feltételt tartalmaz, 
amely kimondja, hogy ha a Bizottság úgy 
határoz, hogy alkalmazza a belső 
feltőkésítési mechanizmust az érintett 
intézmény esetében, az instrumentumot 
más leírható, illetve átalakítható 
kötelezettségek leírását vagy átalakítását 
megelőzően kell a szükséges mértékben 
leírni vagy átalakítani; továbbá
b) olyan kötelező erejű alárendeltségi 
megállapodás, kötelezettségvállalás vagy 
rendelkezés hatálya alá tartozik, amelynek 
értelmében rendes fizetésképtelenségi 
eljárás esetében egyéb leírható, illetve 
átalakítható kötelezettségek mögé 
sorolódik, és az adott időpontban fennálló 
egyéb leírható, illetve átalakítható 
kötelezettségek rendezéséig nem fizethető 
vissza.

Or. en
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Módosítás 402
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Testület az (1) bekezdésben említett 
meghatározásokat a 7. cikk szerinti 
szanálási tervek elkészítése és 
karbantartása során hozza meg.

törölve

Or. en

Módosítás 403
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Testület tájékoztatja az EKB-t és az 
EBH-t az általa az (1) bekezdés szerint az 
egyes intézményekre és anyavállalatokra 
vonatkozóan meghatározott 
minimumkövetelményekről.

(8) A Testület tájékoztatja az EKB-t és az 
EBH-t az általa a 2. cikk első albekezdése
szerint az egyes intézményekre és 
anyavállalatokra vonatkozóan 
meghatározott minimumkövetelményekről.

Or. en


