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Módosítás 151
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság
létrehozásáról

a Biztosítás és Foglalkoztatói Nyugdíj
Európai Felügyeleti Hatóságának
létrehozásáról

Or. en

Módosítás 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság 
jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi 
rendszer egészét egyaránt érintő 
hiányosságokat tárt fel a pénzügyi 
felügyelet terén. A nemzeti szintű 
felügyeleti modellek nem tudtak lépést 
tartani az integrálódó és összekapcsolódó 
európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a 
pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban 
határokon átnyúló tevékenységet 
folytatnak. A válság emellett komoly 
hiányosságokat tárt fel a nemzeti 
felügyeletek közötti együttműködés, 
koordináció, a közösségi jog 
alkalmazásában megvalósított 
következetesség és a bizalom terén is. 

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság 
jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi 
rendszer egészét egyaránt érintő 
hiányosságokat tárt fel a pénzügyi 
felügyelet terén. A nemzeti szintű 
felügyeleti modellek nem tudtak lépést 
tartani az integrálódó és összekapcsolódó 
európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a 
pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban 
határokon átnyúló tevékenységet 
folytatnak. A válság emellett komoly 
hiányosságokat tárt fel a nemzeti 
felügyeletek közötti együttműködés, 
koordináció, az uniós jog alkalmazásában 
megvalósított következetesség és a bizalom 
terén is. 
(Ez a módosítás az egész jogalkotási 
szövegre érvényes.)

Or. en
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Indokolás

Hozzáigazítás a Lisszaboni Szerződéshez.

Módosítás 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerét a nemzeti és a közösségi 
felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű 
kialakítani, a pénzügyi intézmények napi 
felügyeletét tagállami szinten hagyva, a 
határokon átnyúlóan tevékenykedő 
csoportok felügyeletében pedig központi 
szerepet biztosítva a felügyeleti 
kollégiumoknak. El kell érni továbbá a 
pénzügyi intézményekre és piacokra 
vonatkozó szabályok nagyobb 
harmonizációját és egységes alkalmazását. 
Indokolt létrehozni az Európai Biztosítás-
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatóságot, vele párhuzamosan pedig az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóságot és az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóságot (az európai felügyeleti 
hatóságokat). 

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerét a nemzeti és a közösségi 
felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű 
kialakítani, az uniós dimenzióval nem 
rendelkező pénzügyi intézmények napi 
felügyeletét tagállami szinten hagyva. A 
felügyeleti kollégiumoknak kell 
felügyeletet gyakorolniuk az uniós 
dimenzióval nem rendelkező, határon 
átnyúló intézmények tekintetében. Az 
Európai Felügyeleti Hatóságnak 
fokozatosan át kell vennie az uniós 
dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények felügyeletét. El kell érni 
továbbá az uniós pénzügyi intézményekre 
és piacokra vonatkozó szabályok nagyobb 
harmonizációját és egységes alkalmazását. 
Indokolt létrehozni a (Biztosítás és 
Foglalkoztatói Nyugdíj) Európai 
Felügyeleti Hatóságát, vele párhuzamosan 
pedig a (Bankok) Európai Felügyeleti 
Hatóságát és az (Értékpapírpiacok) 
Európai Felügyeleti Hatóságát, valamint 
a (Közös Bizottság) Európai Felügyeleti 
Hatóságát. Az Európai Rendszerkockázati 
Testületnek a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerének részét kell 
képeznie.

Or. en
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Indokolás

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét hozzá kell igazítani a pénzügyi intézmények 
eltérő valóságához.

Módosítás 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
(a Hatóság) tevékenységének előírt célja a 
belső piac működőképességének fokozása, 
különösen a szabályozás és a felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén – a tagállamok különböző érdekeinek 
figyelembevételével –, a biztosítottak és 
más kedvezményezettek védelme, a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének biztosítása, a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megóvása és a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítése a gazdaság egészének érdekében, 
beleértve a pénzügyi intézményeket és az 
egyéb érdekelteket, a fogyasztókat és a 
munkavállalókat is. Céljai elérése 
érdekében szükséges és helyénvaló, hogy a 
Hatóság jogi személyiségű közösségi szerv 
legyen, továbbá jogi, közigazgatási és 
pénzügyi autonómiával rendelkezzen

(9) A Hatóság  tevékenységének előírt célja 
a belső piac működőképességének 
fokozása, különösen a szabályozás és a 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén – a tagállamok különböző 
érdekeinek figyelembevételével –, a 
szabályozói arbitrázs megelőzése és az 
egyenlő versenyfeltételek garantálása, a 
biztosítottak és más kedvezményezettek 
védelme, a pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének biztosítása, a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megóvása, a 
felügyeleti konvergencia előmozdítása és a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítése, a belső piacon belül a verseny és 
az innováció fokozása és a globális 
versenyképesség biztosítása 
szükségességének egyidejű figyelembe 
vétele mellett a gazdaság egészének 
érdekében, beleértve a pénzügyi 
intézményeket és az egyéb érdekelteket, a 
fogyasztókat és a munkavállalókat is. 
Céljai elérése érdekében szükséges és 
helyénvaló, hogy a Hatóság jogi 
személyiségű uniós szerv legyen, továbbá 
jogi, közigazgatási és pénzügyi 
autonómiával rendelkezzen

Or. en
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Módosítás 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az Európai Bíróság a C-217/04. sz.,
Egyesült Királyság kontra Európai 
Parlament és Tanács ügyben 
megállapította, hogy: „az EK 95. cikk 
szövegében semmiből nem vonható le az a 
következtetés, hogy a közösségi jogalkotó 
által e rendelkezés alapján elfogadott 
intézkedéseknek kizárólag a tagállamok 
lehetnének a címzettjei. E jogalkotó 
mérlegelése alapján ugyanis szükségesnek 
mutatkozhat a harmonizációs folyamat 
olyan helyzetekben történő 
megvalósításához való hozzájárulás 
feladatával megbízott közösségi szerv 
létesítése, amelyekben az e rendelkezésen 
alapuló jogi aktusok egységes 
végrehajtásának és alkalmazásának 
elősegítése érdekében kötelező erővel nem 
rendelkező kísérő vagy keretintézkedések 
elfogadása tűnhet megfelelőnek”.1 Az EK-
Szerződés 95. cikke (jelenleg az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 114. 
cikke) alapján elfogadott intézkedések 
irányelvek és rendeletek formáját ölthetik. 
Például az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget a 
2004. március 10-i 460/2004/EK rendelet2

hozta létre, és a Hatóságot is rendelet 
fogja létrehozni. 
1  A 2006. május 2-i ítélet 44. pontja
2 HL L 77, 2004.3.13., 1. o.

Or. en

Indokolás

Az említett ítélkezési gyakorlat címzettjei az uniós intézmények, illetve a közösségi szervek.
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Módosítás 156
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált technikai 
standardok létrehozása céljából hatékony 
eszközre van szükség, ezáltal – és az 
egységes szabálykönyv révén is – Európa-
szerte biztosítható a versenyfeltételek 
egyenlősége, valamint a betétesek, 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 
speciális szaktudással rendelkező szerv, a
közösségi jogban meghatározott 
területeken olyan technikai standardokat 
dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. A technikai 
standardokat a Bizottságnak a közösségi 
joggal összhangban jóvá kell hagynia, 
hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza 
fel őket. Az előkészített technikai 
standardokat a Bizottságnak kell 
elfogadnia. Elfogadásukra módosított 
formában is sor kerülhet, például akkor, ha 
nem összeegyeztethetők a közösségi
joggal, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét, vagy szemben állnak a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacának 
alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi 
szolgáltatásokat szabályozó közösségi
joganyag tartalmaz. A standardok gyors és 
zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára.

(13) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált technikai 
standardok létrehozása céljából hatékony 
eszközre van szükség, ezáltal – és az 
egységes szabálykönyv révén is – Európa-
szerte biztosítható a versenyfeltételek 
egyenlősége, valamint a betétesek, 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 
speciális szaktudással rendelkező szerv, az 
uniós jogban meghatározott területeken 
olyan technikai standardokat dolgozzon ki, 
amelyek nem igényelnek szakpolitikai 
döntéseket. Ezek a standardok ezért nem 
ütközhetnek egyik tagállam 
jogszabályaival sem, mivel az ilyen 
szabályozás politikai választásokat tükröz. 
A technikai standardokat a Bizottságnak az 
uniós joggal összhangban jóvá kell 
hagynia, hogy ezáltal kötelező joghatással 
ruházza fel őket. Az előkészített technikai 
standardokat a Bizottságnak kell 
elfogadnia vagy elutasítania, egyértelmű 
és átlátható elvek alapján. Elutasításukra 
is sor kerülhet, például akkor, ha nem 
összeegyeztethetők az uniós joggal, nem 
tartják tiszteletben az arányosság elvét, 
vagy szemben állnak a pénzügyi 
szolgáltatások belső piacának alapvető 
elveivel, amelyeket a pénzügyi 
szolgáltatásokat szabályozó uniós 
joganyag tartalmaz. A standardok gyors és 
zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára.

Or. en
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Módosítás 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A technikai standardok kidolgozására 
e rendeletben meghatározott folyamat 
nem sérti a Bizottság azon jogát, hogy 
saját kezdeményezésre végrehajtási 
intézkedéseket fogadjon el a Lámfalussy-
rendszer 2. szintje szerinti komitológiai 
eljárással, a vonatkozó közösségi 
jogszabályokkal összhangban. A technikai 
standardok által érintett ügyek nem 
igényelnek szakpolitikai döntéseket, 
tartalmukat az 1. szinten elfogadott 
közösségi intézkedések szabályozzák. A 
standardok Hatóság általi kidolgozásával 
biztosítható, hogy a standardok teljes 
mértékben hasznosítsák a nemzeti 
felügyeleti hatóságok speciális 
szaktudását. 

(14) A technikai standardokat a 
Bizottságnak jóvá kell hagynia, hogy 
ezáltal kötelező joghatással ruházza fel 
azokat. Elfogadásukra módosított 
formában is sor kerülhet, például akkor, 
ha nem összeegyeztethetők az uniós 
joggal, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét, vagy szemben állnak a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacának 
alapvető elveivel, amelyeket az Európai 
Unió pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó 
joganyaga tartalmaz. A standardok gyors 
és zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat
meghozatalára.

Or. en

Indokolás

Korlátozni kell a technika standardok Bizottság általi, azok kötelező erővel való felruházása 
érdekében történő jóváhagyását, hogy a Hatóság kapjon döntő szerepet. A Bizottságnak csak 
igen körülhatárolt esetben kell azokat jóváhagynia.

Módosítás 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A technikai standardok által nem (15) A technikai standardok által nem 
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szabályozott területeken célszerű lehetővé 
tenni, hogy a Hatóság nem kötelező erejű
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson 
ki a közösségi jogszabályok 
alkalmazásáról. Az átláthatóság érdekében, 
és annak biztosítására, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságok következetesen 
betartsák ezen iránymutatásokat és 
ajánlásokat, helyénvaló előírni, hogy a 
nemzeti hatóságok kötelesek legyenek 
megindokolni az iránymutatások és 
ajánlások be nem tartását.

szabályozott területeken célszerű lehetővé 
tenni, hogy a Hatóság iránymutatásokat és 
ajánlásokat bocsásson ki az uniós
jogszabályok alkalmazásáról. Az 
átláthatóság érdekében, és annak 
biztosítására, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságok következetesen betartsák ezen 
iránymutatásokat és ajánlásokat, 
helyénvaló előírni, hogy a nemzeti 
hatóságok kötelesek legyenek nyilvánosan 
megindokolni az iránymutatások és 
ajánlások be nem tartását annak 
érdekében, hogy a piaci szereplők felé 
teljesen átlátható legyen. A technikai 
standardokkal nem szabályozott 
területeken a Hatóságnak kell a bevált 
gyakorlatokat megállapítania és 
kihirdetnie.

Or. en

Indokolás

A piaci szereplőknek ismerniük kell az iránymutató ajánlásokat és nyilvános véleményeket 
annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb kötelező erőt biztosítsák azokat.

Módosítás 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság 
nem tartaná be az ajánlást, célszerű 
lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy a 
közösségi jog betartása érdekében az 
érintett nemzeti hatóságnak címzett 
határozatot hozzon, ezáltal közvetlen 
joghatást teremtve, amely a nemzeti 
bíróságok és hatóságok előtt, és a 
Szerződés 226. cikke alapján is 
érvényesíthető. 

(18) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság a 
Hatóság által meghatározott határidőn 
belül nem tartaná be az ajánlást, a 
Hatóságnak célszerű a közösségi jog 
betartása érdekében haladéktalanul az 
érintett nemzeti hatóságnak címzett 
határozatot hoznia, ezáltal közvetlen 
joghatást teremtve, amely a nemzeti 
bíróságok és hatóságok előtt, és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
258. cikke alapján is érvényesíthető. 
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Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás a Lisszaboni Szerződéshez.

Módosítás 160
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság 
nem tartaná be az ajánlást, célszerű 
lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy a 
közösségi jog betartása érdekében az 
érintett nemzeti hatóságnak címzett 
határozatot hozzon, ezáltal közvetlen 
joghatást teremtve, amely a nemzeti 
bíróságok és hatóságok előtt, és a 
Szerződés 226. cikke alapján is 
érvényesíthető.

(18) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság 
nem tartaná be az ajánlást, célszerű 
lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy 
az Európai Unió jogának betartása 
érdekében az érintett nemzeti hatóságnak 
címzett hivatalos véleményt hozzon, 
ezáltal közvetlen joghatást teremtve, amely 
a nemzeti bíróságok és hatóságok előtt, és 
az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 258. cikke alapján is 
érvényesíthető.

Or. en

Módosítás 161
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy a közösségi 
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén a Közösség 
gyors és összehangolt cselekvése 
szükséges. A Hatóságot ezért fel kell 
jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat a vészhelyzet orvoslására 
szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. 

törölve
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Mivel a vészhelyzet fennállásának 
megállapítása jelentős fokú mérlegelést 
igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a 
Bizottságot célszerű felruházni. A 
vészhelyzet eredményes kezelése 
érdekében a nemzeti felügyeleti hatóság 
tétlensége esetén célszerű feljogosítani a 
Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak 
csökkentése és a piacokba vetett bizalom 
helyreállítása érdekében, utolsó 
lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi 
intézményeknek címzett határozatokat 
fogadjon el a közösségi jog azon 
területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. 

Or. en

Módosítás 162
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy a közösségi
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén a Közösség
gyors és összehangolt cselekvése 
szükséges. A Hatóságot ezért fel kell 
jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat a vészhelyzet orvoslására 
szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. 
Mivel a vészhelyzet fennállásának 
megállapítása jelentős fokú mérlegelést 
igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a 
Bizottságot célszerű felruházni. A 
vészhelyzet eredményes kezelése 
érdekében a nemzeti felügyeleti hatóság 
tétlensége esetén célszerű feljogosítani a 
Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak 
csökkentése és a piacokba vetett bizalom 
helyreállítása érdekében, utolsó 
lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi

(20) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy az Európai 
Unió pénzügyi rendszere stabilitásának 
komoly veszélyeztetettsége esetén az 
Európai Unió gyors és összehangolt 
cselekvése szükséges. A Hatóságot ezért 
fel kell jogosítani arra, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságokat a vészhelyzet 
orvoslására szolgáló konkrét 
intézkedésekre kötelezze. Szem előtt tartva 
a kérdés kényes jellegét, a vészhelyzet 
fennállásának megállapítása hatáskörét a 
Bizottsággal, az ESRB-vel és adott esetben 
az európai felügyeleti hatóságokkal való 
megfelelő konzultációt követően a 
Tanácsra kell ruházni.



PE439.455v01-00 12/82 AM\808172HU.doc

HU

intézményeknek címzett határozatokat 
fogadjon el a közösségi jog azon 
területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy a közösségi
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén a Közösség
gyors és összehangolt cselekvése 
szükséges. A Hatóságot ezért fel kell 
jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat a vészhelyzet orvoslására 
szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. 
Mivel a vészhelyzet fennállásának 
megállapítása jelentős fokú mérlegelést 
igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a 
Bizottságot célszerű felruházni. A 
vészhelyzet eredményes kezelése 
érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a 
válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi intézményeknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók. 

(20) A pénzügyi piacok integritásának és 
az uniós közösségi pénzügyi rendszer 
stabilitásának komoly veszélyeztetettsége 
esetén az Unió gyors és összehangolt 
cselekvése szükséges. A Hatóságot ezért 
fel kell jogosítani arra, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságokat a vészhelyzet 
orvoslására szolgáló konkrét 
intézkedésekre kötelezze. Az Európai 
Rendszerkockázati Testületnek kell 
megállapítania a vészhelyzet fennállását. 
A vészhelyzet eredményes kezelése 
érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a 
válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi intézményeknek 
címzett határozatokat fogadjon el az uniós
jog azon területein, amelyek rájuk 
közvetlenül alkalmazandók. 

Or. en

Indokolás

Az ESRB a makrogazdasági felügyeletért felelős szerv, így ez a legmegfelelőbb szerv a 
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vészhelyzet fennállásának megállapítására.

Módosítás 164
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy a közösségi
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén a Közösség
gyors és összehangolt cselekvése 
szükséges. A Hatóságot ezért fel kell 
jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat a vészhelyzet orvoslására 
szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. 
Mivel a vészhelyzet fennállásának 
megállapítása jelentős fokú mérlegelést 
igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a
Bizottságot célszerű felruházni. A 
vészhelyzet eredményes kezelése 
érdekében a nemzeti felügyeleti hatóság 
tétlensége esetén célszerű feljogosítani a 
Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak 
csökkentése és a piacokba vetett bizalom 
helyreállítása érdekében, utolsó 
lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi 
intézményeknek címzett határozatokat 
fogadjon el a közösségi jog azon területein, 
amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

(20) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy az uniós
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén az Unió gyors és 
összehangolt cselekvése szükséges. A 
Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, 
hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a 
vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét 
intézkedésekre kötelezze. Mivel a 
vészhelyzet fennállásának megállapítása 
jelentős fokú mérlegelést igényel, az erre 
vonatkozó hatáskörrel a Tanácsot célszerű 
felruházni. A vészhelyzet eredményes 
kezelése érdekében a nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a 
válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi intézményeknek 
címzett határozatokat fogadjon el az uniós
jog azon területein, amelyek rájuk 
közvetlenül alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hatékony és eredményes felügyelet (21) A hatékony és eredményes felügyelet 
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biztosítása céljából és a különböző 
tagállamokbeli nemzeti felügyeleti 
hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott 
figyelembevétele érdekében a Hatóságnak 
képesnek kell lennie a hatóságok közötti 
nézetkülönbségek kötelező erejű 
rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is 
kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy 
egyeztető eljárásról, amelynek során a 
nemzeti felügyeleti hatóságok 
megállapodásra juthatnak. A Hatóság 
hatáskörének célszerű kiterjednie az 
együttműködési folyamatok eljárási 
kötelezettségeivel, valamint a közösségi 
jognak a felügyeleti határozatok céljaira 
történő értelmezésével és alkalmazásával 
kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az 
ágazati jogszabályokban szereplő hatályos 
egyeztető eljárásokat tiszteletben kell 
tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy –
utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. 

biztosítása céljából és a különböző 
tagállamokbeli nemzeti felügyeleti 
hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott 
figyelembevétele érdekében a Hatóságnak 
képesnek kell lennie a hatóságok közötti 
nézetkülönbségek kötelező erejű 
rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is 
kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy 
egyeztető eljárásról, amelynek során a 
nemzeti felügyeleti hatóságok 
megállapodásra juthatnak. A Hatóság e 
tekintetben fennálló hatáskörét az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett ágazati 
jogszabályokban kell meghatározni. Az 
ágazati jogszabályokban szereplő hatályos 
egyeztető eljárásokat tiszteletben kell 
tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy –
utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el az uniós jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. 

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás a 11. cikk (1) bekezdéséhez a kötelező mediáció hatóköre tekintetében 
javasolt módosítás folyománya. A rendeletre irányuló javaslatnak az EIOPA kötelező 
mediációra vonatkozó hatáskörét és ennek eljárását is csak jeleznie kell. A kötelező mediáció 
hatókörét azonban az egyedi jogszabályokban eseti alapon kell megadni.

Módosítás 166
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hatékony és eredményes felügyelet (21) A hatékony és eredményes felügyelet 
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biztosítása céljából és a különböző 
tagállamokbeli nemzeti felügyeleti 
hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott 
figyelembevétele érdekében a Hatóságnak 
képesnek kell lennie a hatóságok közötti 
nézetkülönbségek kötelező erejű 
rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is 
kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy 
egyeztető eljárásról, amelynek során a 
nemzeti felügyeleti hatóságok 
megállapodásra juthatnak. A Hatóság 
hatáskörének célszerű kiterjednie az 
együttműködési folyamatok eljárási 
kötelezettségeivel, valamint a közösségi
jognak a felügyeleti határozatok céljaira 
történő értelmezésével és alkalmazásával 
kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az 
ágazati jogszabályokban szereplő hatályos 
egyeztető eljárásokat tiszteletben kell 
tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy –
utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. 

biztosítása céljából és a különböző 
tagállamokbeli nemzeti felügyeleti 
hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott 
figyelembevétele érdekében a Hatóságnak 
képesnek kell lennie a hatóságok közötti 
nézetkülönbségek kötelező erejű 
rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is 
kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy 
egyeztető eljárásról, amelynek során a 
nemzeti felügyeleti hatóságok 
megállapodásra juthatnak. A Hatóság 
hatáskörének célszerű kiterjednie az 
együttműködési folyamatok eljárási 
kötelezettségeivel, valamint az uniós
jognak a felügyeleti határozatok céljaira 
történő értelmezésével és alkalmazásával 
kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az 
ágazati jogszabályokban szereplő hatályos 
egyeztető eljárásokat tiszteletben kell 
tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy –
utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el az uniós jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. Olyan esetekben, ha a 
vonatkozó uniós jogszabályok a 
tagállamoknak biztosítanak mérlegelést, a 
Hatóság határozatainak nem léphetnek a 
nemzeti felügyelők uniós jognak 
megfelelően gyakorolt mérlegelési 
jogának helyébe.

Or. en

Módosítás 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hatékony és eredményes felügyelet (21) A hatékony és eredményes felügyelet 
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biztosítása céljából és a különböző 
tagállamokbeli illetékes hatóságok 
álláspontjának kiegyensúlyozott 
figyelembevétele érdekében a Hatóságnak 
képesnek kell lennie az illetékes hatóságok 
közötti nézetkülönbségek kötelező erejű 
rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is 
kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy 
egyeztető eljárásról, amelynek során az 
illetékes hatóságok megállapodásra 
juthatnak. A Hatóság hatáskörének 
célszerű kiterjednie az együttműködési 
folyamatok eljárási kötelezettségeivel, 
valamint a közösségi jognak a felügyeleti 
határozatok céljaira történő értelmezésével 
és alkalmazásával kapcsolatos 
nézetkülönbségekre. Az ágazati 
jogszabályokban szereplő hatályos 
egyeztető eljárásokat tiszteletben kell 
tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy –
utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. 

biztosítása céljából és a különböző 
tagállamokbeli illetékes hatóságok 
álláspontjának kiegyensúlyozott 
figyelembevétele érdekében a Hatóságnak 
képesnek kell lennie az illetékes hatóságok 
közötti nézetkülönbségek kötelező erejű 
rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is 
kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy 
egyeztető eljárásról, amelynek során az 
illetékes hatóságok megállapodásra 
juthatnak. A Hatóság hatáskörének 
célszerű kiterjednie az együttműködési 
folyamatok eljárási kötelezettségeivel, 
valamint az uniós jognak a felügyeleti 
határozatok céljaira történő értelmezésével 
és alkalmazásával kapcsolatos 
nézetkülönbségekre. Az ágazati 
jogszabályokban szereplő hatályos 
egyeztető eljárásokat tiszteletben kell 
tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy –
utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el az uniós jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. Ez vonatkozik a 
felügyeleti kollégiumon belüli 
nézetletérésekre is.

Or. en

Indokolás

A felügyeleti kollégiumon belüli nézeteltérések rendezése.

Módosítás 168
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Emellett a G-20 csoport vezetőinek 
2009. április 2-i csúcstalálkozóján a 
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pénzügyi rendszer erősítéséről elfogadott 
nyilatkozat felhívást intézett annak 
érdekében, hogy „[határozzanak meg] 
iránymutatásokat a felügyeleti 
kollégiumok tekintetében és támogassák
azok létrehozását, működését és az 
azokban való részvételt, ideértve a 
rendszerszempontból legjelentősebb, 
határon átnyúló cégek folyamatos 
azonosítását”. 

Or. en

Módosítás 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A válság felszínre hozta a határon 
átnyúló intézmények – különösen a 
legnagyobb és legösszetettebb 
intézmények, melyek csődje képes 
rendszerszintű károk okozására –
felügyeleti felfogásának legjelentősebb 
hiányosságait. Ezek a hiányosságok 
egyfelől a pénzügyi intézmények 
különböző tevékenységi területeiből, 
másfelől pedig a felügyeleti szervekből 
erednek. Az intézmények határok nélkül 
tevékenykedhetnek a piacon, miközben a 
felügyeleti szervek hatáskörét a nemzeti 
határok korlátozzák.

Or. en

Indokolás

A válság felszínre hozta a határon átnyúló – különösen a nagy és összetett („túl nagy a 
bukáshoz”) –  pénzügyi intézmények felügyeletének hiányosságait.
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Módosítás 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Az e szinkronhiány feloldására 
használt együttműködési mechanizmusok 
egyértelműen elégtelennek mutatkoztak. 
Amint arra a 2009 márciusában kiadott 
Turner-vizsgálat rámutatott, „a 
határozottabb szabályozás vagy 
kiterjedtebb, kevésbé nyitott egységes 
piaccal járó nemzeti hatásköröket igényel 
vagy pedig az európai integráció 
magasabb fokát”. 

Or. en

Indokolás

A mostanáig használt együttműködési mechanizmusok nem voltak elegendőek a nagy és 
összetett pénzügyi intézmények összeomlásának megakadályozására, kockáratéve ezzel a 
teljes pénzügyi rendszer stabilitását.

Módosítás 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21c) Az uniós megoldás igényli a határon 
átnyúló pénzügyi intézmények 
felügyeletében a felügyeleti kollégiumok 
szerepének megerősítését, és az uniós 
dimenzióval rendelkező intézmények 
feletti felügyelet uniós hatóságra való, 
fokozatos átruházását. Az uniós 
dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények közé tartoznak határon 
átnyúlóan és nemzeti területen működő 
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intézmények is, feltéve, hogy csődjük 
fenyegetheti az Unió egységes pénzügyi 
piacának stabilitását. 

Or. en

Indokolás

Az európai megoldás erősebb felügyeleti kollégiumokat igényel, illetve egy olyan európai 
hatóságot, amely jogosult az EU-dimenzióval rendelkező intézmények felügyeletére. Amint a 
Turner-vizsgálat kijelentette (37. o.) ez a közös felfogás „európaibb koordinációs 
szabályozást, felügyeletet és betétbiztosítást igényel”.

Módosítás 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
21 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21d) A nemzeti megoldás azzal jár, hogy 
a fogadó ország több hatáskört kap a más 
tagállamban székhellyel rendelkező 
vállalatok leányvállalatainak 
szabályozásában és felügyeletében.

Or. en

Indokolás

A válság tanulságai azt mutatják, hogy a jelenlegi szabályok és feltételek tarthatatlanok a 
jövőre nézve,  és változtatni kell egy európaibb koordináció vagy egy olyan nemzeti megoldás 
irányában, mely a fogadó ország felügyelőit többlethatáskörökkel ruházza fel. 
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Módosítás 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
21 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21e) A felügyeleti kollégiumoknak 
hatáskörrel kell rendelkezniük az uniós 
jog egységes alkalmazását támogató 
felügyeleti szabályok megállapítására. A 
felügyeleti kollégiumok működésének és 
információcsere-folyamatainak 
egyszerűsítése céljából, valamint az uniós 
jog kollégiumok általi alkalmazásával 
kapcsolatos konvergencia és egységesség 
előmozdítása érdekében a Hatóságnak 
teljes körű részvételi jogot kell adni a 
kollégiumokban. A Hatóságnak vezető 
szerepet kell betöltenie az Unióban 
működő határon átnyúló pénzügyi 
intézmények felügyeletében. A 
Hatóságnak a nemzeti felügyelők közötti 
konfliktusok feloldására rendelkeznie kell 
kötelező erejű közvetítői szerepkörrel is.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja vezető szerep biztosítása a Hatóság számára a nemzeti felügyelők közötti 
konfliktusok feloldásában.

Módosítás 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
21 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21f) A felügyeleti kollégiumok fontos 
szerepet játszanak a határokon átnyúlóan 
tevékenykedő olyan pénzügyi intézmények 
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hatékony, eredményes és egységes 
felügyeletében, melyek uniós dimenzióval 
nem rendelkeznek, de a legtöbb esetben 
különbségek vannak a nemzeti előírások 
és gyakorlatok között. Nincs értelme az 
alapvető pénzügyi szabályozás 
közelítésének, ha a felügyeleti gyakorlatok 
továbbra is töredezettek maradnak. Amint 
arra a de Larosière-jelentés rámutat, 
„kerülni kell az eltérő felügyeleti 
gyakorlatokból eredő versenytorzulásokat 
és szabályozói arbitrázst, mivel ezek 
képesek a pénzügyi stabilitás 
megingatására – többek között a pénzügyi 
tevékenységnek a laza felügyeletű 
országokba történő áttételének ösztönzése 
révén. A felügyeleti rendszernek 
méltányosnak és kiegyensúlyozottnak kell 
mutatkoznia”.

Or. en

Indokolás

Az ún. felügyeleti kollégiumok megoldás nem vet véget a felügyeleti szempontok és 
gyakorlatok töredezettségének.

Módosítás 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az uniós dimenzióval rendelkező 
intézménye prudenciális felügyeletét a 
(Biztosítás és Foglalkoztatói Nyugdíj) 
Európai Felügyeleti Hatóságára kell 
bízni. A nemzeti felügyelőknek a 
(Biztosítás és Foglalkoztatói Nyugdíj) 
Európai Felügyeleti Hatósága 
megbízottjaként kell eljárnia és azokat az 
uniós dimenzióval rendelkező 
intézmények felügyelete során kötnie kell 
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a Hatóság utasításainak.

Or. en

Indokolás

Az uniós dimenzióval rendelkező intézmények prudenciális felügyeletét a (nemzeti 
felügyelőkön keresztül eljáró) Hatóságra kell bízni.

Módosítás 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) Az uniós dimenzióval rendelkező 
intézményeket a nemzetközi standardok 
figyelembe vételével kell azonosítani.

Or. en

Indokolás

Az uniós dimenziójú pénzügyi intézmények azonosítása

Módosítás 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
22 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22c) Létre kell hozni az európai 
biztosítási garanciarendszert (a rendszer) 
a kötvénytulajdonosok, kedvezményezettek 
és a nehézségekkel szembesülő olyan 
intézmények védelme érdekében, melyek 
veszélyeztethetik az Unió egységes 
pénzügyi piacának pénzügyi stabilitását. A 
rendszert ezen intézmények befizetéseiből, 
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a rendszer által kibocsátott kötvényekből 
vagy kivételes esetben az érintett 
tagállamok által korábban megállapított 
szempontok (a módosított egyetértési 
nyilatkozat) szerint teljesített 
hozzájárulásokból kell finanszírozni. A 
rendszerbe teljesített hozzájárulásoknak 
kell a nemzeti biztosítási 
garanciarendszerbe teljesített 
hozzájárulások helyébe lépniük.

Or. en

Indokolás

Az adófizetők kockázatának legkisebbre szorítása érdekében európai rendszert kell létrehozni. 
Ez a megoldás a banki rendeletben létrehozott megoldással párhuzamosan működik.

Módosítás 178
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A feladatok és a felelősségi körök 
átruházása hasznos eszközként szolgálhat a 
felügyeleti hálózat működése során, hiszen 
csökkentheti a felügyeleti feladatok 
átfedéseit, előmozdíthatja az 
együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti 
a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a 
pénzügyi intézmények terheit. A 
rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell 
biztosítani az ilyen átruházásra. A 
feladatok átruházása azt jelenti, hogy a 
feladatokat egy másik felügyeleti hatóság 
végzi el a felelős hatóság helyett, de a 
felügyeleti határozatok meghozatalának 
felelőssége az átruházó hatóságnál marad. 
A felelősségi körök átruházásával bizonyos 
felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti 
felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a 
saját nevében jogosult dönteni a másik 
nemzeti felügyeleti hatóság helyett. Az 

(23) A feladatok és a felelősségi körök 
átruházása hasznos eszközként szolgálhat a 
felügyeleti hálózat működése során, hiszen 
csökkentheti a felügyeleti feladatok 
átfedéseit, előmozdíthatja az 
együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti 
a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a 
pénzügyi intézmények terheit. A 
rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell 
biztosítani az ilyen átruházásra. A 
tagállamok korlátozhatják a nemzeti 
felügyeleti hatóság felelősségi köreinek 
átruházására vonatkozó hatásköreit. A 
feladatok átruházása azt jelenti, hogy a 
feladatokat egy másik felügyeleti hatóság 
végzi el a felelős hatóság helyett, de a 
felügyeleti határozatok meghozatalának 
felelőssége az átruházó hatóságnál marad. 
A felelősségi körök átruházásával bizonyos 
felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti 
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átruházásnál arra kell törekedni, hogy a 
felügyeleti hatáskör ahhoz a felügyelethez 
kerüljön, amely az átruházás tárgyát 
tekintve a legalkalmasabb pozícióban van. 
A felelősségi körök újraosztásának több 
oka lehet, például a nagyobb méretből vagy 
hatókörből eredő méretgazdaságossági 
előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, 
vagy a szaktudás optimális kihasználása a 
nemzeti felügyeleti hatóságok között. A 
vonatkozó közösségi jogszabályok tovább 
pontosíthatják a felelősségi körök 
megállapodáson alapuló újraelosztásának 
szabályait. A Hatóságnak minden 
megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie a 
nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
átruházási megállapodásokat. A tervezett 
átruházási megállapodásokról ugyanakkor 
tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt 
nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az 
ilyen megállapodásokat központilag kell 
közzétenni, hogy az összes érintett fél 
időben, átlátható módon és könnyen 
hozzájuk férjen.

felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a 
saját nevében jogosultnak kell lennie 
dönteni a másik nemzeti felügyeleti 
hatóság helyett. Az átruházásnál arra kell 
törekedni, hogy a felügyeleti hatáskör 
ahhoz a felügyelethez kerüljön, amely az 
átruházás tárgyát tekintve a legalkalmasabb 
pozícióban van. A felelősségi körök 
újraosztásának több oka lehet, például a 
nagyobb méretből vagy hatókörből eredő 
méretgazdaságossági előnyök, a 
csoportfelügyeleti összhang, vagy a 
szaktudás optimális kihasználása a nemzeti 
felügyeleti hatóságok között. A vonatkozó 
uniós jogszabályok tovább pontosíthatják a 
felelősségi körök megállapodáson alapuló 
újraelosztásának szabályait. A Hatóságnak 
minden megfelelő eszközzel indokolt 
elősegítenie a nemzeti felügyeleti 
hatóságok közötti átruházási 
megállapodásokat. A tervezett átruházási 
megállapodásokról ugyanakkor 
tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt 
nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az 
ilyen megállapodásokat központilag kell 
közzétenni, hogy az összes érintett fél 
időben, átlátható módon és könnyen 
hozzájuk férjen. 

Or. en

Módosítás 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A feladatok és a felelősségi körök 
átruházása hasznos eszközként szolgálhat a 
felügyeleti hálózat működése során, hiszen 
csökkentheti a felügyeleti feladatok 
átfedéseit, előmozdíthatja az 
együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti 

(23) A feladatok és a felelősségi körök 
átruházása hasznos eszközként szolgálhat a 
felügyeleti hálózat működése során, hiszen 
csökkentheti a felügyeleti feladatok 
átfedéseit, előmozdíthatja az 
együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti 
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a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a 
pénzügyi intézmények terheit. A 
rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell 
biztosítani az ilyen átruházásra. A 
feladatok átruházása azt jelenti, hogy a 
feladatokat egy másik felügyeleti hatóság 
végzi el a felelős hatóság helyett, de a 
felügyeleti határozatok meghozatalának 
felelőssége az átruházó hatóságnál marad. 
A felelősségi körök átruházásával bizonyos 
felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti 
felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a 
saját nevében jogosult dönteni a másik 
nemzeti felügyeleti hatóság helyett. Az 
átruházásnál arra kell törekedni, hogy a 
felügyeleti hatáskör ahhoz a felügyelethez 
kerüljön, amely az átruházás tárgyát 
tekintve a legalkalmasabb pozícióban van. 
A felelősségi körök újraosztásának több 
oka lehet, például a nagyobb méretből vagy 
hatókörből eredő méretgazdaságossági 
előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, 
vagy a szaktudás optimális kihasználása a 
nemzeti felügyeleti hatóságok között. A 
vonatkozó közösségi jogszabályok tovább 
pontosíthatják a felelősségi körök 
megállapodáson alapuló újraelosztásának 
szabályait. A Hatóságnak minden 
megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie a 
nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
átruházási megállapodásokat. A tervezett 
átruházási megállapodásokról ugyanakkor 
tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt 
nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az 
ilyen megállapodásokat központilag kell 
közzétenni, hogy az összes érintett fél 
időben, átlátható módon és könnyen 
hozzájuk férjen.

a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a 
pénzügyi intézmények terheit. A 
rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell 
biztosítani az ilyen átruházásra. A 
feladatok átruházása azt jelenti, hogy a 
feladatokat egy másik felügyeleti hatóság 
végzi el a felelős hatóság helyett, de a 
felügyeleti határozatok meghozatalának 
felelőssége az átruházó hatóságnál marad. 
A felelősségi körök átruházásával bizonyos 
felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti 
felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a 
saját nevében jogosultnak kell lennie 
dönteni a Hatóság vagy másik nemzeti 
felügyeleti hatóság helyett. Az átruházásnál 
arra kell törekedni, hogy a felügyeleti 
hatáskör ahhoz a felügyelethez kerüljön, 
amely az átruházás tárgyát tekintve a 
legalkalmasabb pozícióban van. A 
felelősségi körök újraosztásának több oka 
lehet, például a nagyobb méretből vagy 
hatókörből eredő méretgazdaságossági 
előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, 
vagy a szaktudás optimális kihasználása a 
nemzeti felügyeleti hatóságok között. A 
vonatkozó uniós jogszabályok tovább 
pontosíthatják a felelősségi körök 
megállapodáson alapuló újraelosztásának 
szabályait. A Hatóságnak minden 
megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie a 
nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
átruházási megállapodásokat. A tervezett 
átruházási megállapodásokról ugyanakkor 
tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt 
nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az 
ilyen megállapodásokat központilag kell 
közzétenni, hogy az összes érintett fél 
időben, átlátható módon és könnyen 
hozzájuk férjen.

Or. en

Indokolás

Az adófizetők kockázatának legkisebbre szorítása érdekében európai rendszert kell létrehozni. 
Ez a megoldás a banki rendeletben létrehozott megoldással párhuzamosan működik.
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Módosítás 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A Hatóságnak tevékenyen elő kell 
segítenie a koordinált közösségi felügyeleti 
válaszok kidolgozását, különösen olyan 
káros fejlemények esetén, amelyek 
veszélyeztethetik a pénzügyi piacok rendes 
működését és integritását vagy a pénzügyi 
rendszer stabilitását a Közösségben. A 
vészhelyzetekre szóló hatáskörén kívül 
ezért a Hatóságot a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerének keretében általános 
koordinációs feladatkörrel is fel kell 
ruházni. A Hatóságnak különös ügyelnie 
kell a releváns információk illetékes 
hatóságok közötti zökkenőmentes 
áramlására.

(26) A Hatóságnak tevékenyen elő kell 
segítenie a koordinált uniós felügyeleti 
válaszok kidolgozását, különösen a 
pénzügyi piacok rendes működésének és 
integritásának vagy az Unióban a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
biztosítására. A vészhelyzetekre szóló 
hatáskörén kívül ezért a Hatóságot 
általános koordinációs feladatkörrel is fel 
kell ruházni. A Hatóságnak különös 
ügyelnie kell a releváns információk 
illetékes hatóságok közötti zökkenőmentes 
áramlására.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás jobban tükrözi a hatóságok pénzügyi piacok működésének biztosítása 
érdekében ellátott koordinációs funkcióját.

Módosítás 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A pénzügyi szolgáltatások 
globalizációját és a nemzetközi standardok 
megnövekedett jelentőségét tekintve a 
Hatóságnak elő kell mozdítania a 
Közösségen kívüli felügyeletekkel 
folytatott eszmecserét és együttműködést. 

(28) A pénzügyi szolgáltatások 
globalizációját és a nemzetközi standardok 
megnövekedett jelentőségét tekintve a 
Hatóságnak az Unión belül képviselnie
kell az Unión kívüli felügyeletekkel 
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A Közösségen kívüli hatóságokkal való 
kapcsolatokban és nemzetközi fórumokon 
azonban teljes körűen tiszteletben kell 
tartania az európai intézmények létező 
feladatait és hatásköreit.

folytatott eszmecserét és együttműködést. 

Or. en

Indokolás

Az Európai Uniónak a globális intézményekben egységesen kell fellépnie.

Módosítás 182
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A pénzügyi szolgáltatások 
globalizációját és a nemzetközi standardok 
megnövekedett jelentőségét tekintve a 
Hatóságnak elő kell mozdítania a 
Közösségen kívüli felügyeletekkel 
folytatott eszmecserét és együttműködést. 
A Közösségen kívüli hatóságokkal való 
kapcsolatokban és nemzetközi fórumokon 
azonban teljes körűen tiszteletben kell 
tartania az európai intézmények létező 
feladatait és hatásköreit.

(28) A pénzügyi szolgáltatások 
globalizációját és a nemzetközi standardok 
megnövekedett jelentőségét tekintve a 
Hatóságnak elő kell mozdítania az Unión
kívüli felügyeletekkel folytatott 
eszmecserét és együttműködést. Az Unión
kívüli hatóságokkal való kapcsolatokban és 
nemzetközi fórumokon azonban teljes 
körűen tiszteletben kell tartania a 
tagállamok és az európai intézmények 
létező feladatait és hatásköreit.

Or. en

Módosítás 183
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A felügyeleti kollégiumokban
működő felügyeletek tekintetében a 
Hatóság fogja meghatározni és adott 
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esetben összegyűjteni az illetékes 
hatóságoktól a vonatkozó információkat. 
Emellett teljes mértékben figyelembe fogja 
venni az illetékes nemzeti hatóságok és 
harmadik országbeli felügyelők között 
létező megállapodásokat, figyelemmel az 
információkhoz teljes hozzáféréssel 
rendelkező nemzetközi kollégiumok 
válságkezelő csoportjaira. A Hatóságnak 
a válságkezelő csoportokban tagsággal 
kell rendelkeznie.

Or. en

Módosítás 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az Európai Rendszerkockázati 
Testület működésének, továbbá 
figyelmeztetései és ajánlásai nyomon 
követésének kiteljesítéséhez 
elengedhetetlen a Hatóság és az Európai 
Rendszerkockázati Testület közötti szoros 
együttműködés.  A Hatóságnak ezért 
minden releváns információt meg kell 
osztania az Európai Rendszerkockázati 
Testülettel. Egyedi vállalkozásokkal 
kapcsolatos információkat azonban csak 
indokolt kérésre szabad kiadnia. Az 
Európai Rendszerkockázati Testület által a 
Hatóságnak vagy egy nemzeti felügyeleti 
hatóságnak címzett figyelmeztetések vagy 
ajánlások kézhezvételét követően a 
Hatóságnak gondoskodnia kell a nyomon 
követésről.

(31) Az Európai Rendszerkockázati 
Testület működésének, továbbá 
figyelmeztetései és ajánlásai nyomon 
követésének kiteljesítéséhez 
elengedhetetlen a Hatóság és az Európai 
Rendszerkockázati Testület közötti szoros 
együttműködés.  A Hatóságnak és az 
Európai Rendszerkockázati Testületnek 
ezért minden releváns információt meg kell 
osztania. Az Európai Rendszerkockázati 
Testület által a Hatóságnak vagy egy 
nemzeti felügyeleti hatóságnak címzett 
figyelmeztetések vagy ajánlások 
kézhezvételét követően a Hatóságnak 
gondoskodnia kell a nyomon követésről.

Or. de
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Módosítás 185
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell 
az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget 
kell biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. 
A hatékonyság érdekében e célból indokolt 
létrehozni egy biztosítási, viszontbiztosítási 
és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportot, amely kiegyensúlyozott 
összetételben képviseli a biztosítókat, a 
viszontbiztosítókat és a 
foglalkoztatóinyugdíj-alapokat (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), azok munkavállalóit, valamint a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-szolgáltatások 
fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy közösségi jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 
felé.

(32) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell 
az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget 
kell biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. 
A hatékonyság érdekében e célból indokolt 
létrehozni két érdekképviseleti csoportot, 
egyet a biztosítási, viszontbiztosítási és 
egyet a foglalkoztatói nyugdíjalapok 
számára, az első kiegyensúlyozott 
összetételben képviseli az Unió 
biztosítókat és viszontbiztosítóit, a második 
pedig a foglalkoztatóinyugdíj-alapokat 
(beleértve adott esetben az intézményi 
befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), 
azok munkavállalóit, valamint a biztosítási, 
viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is.
Ezeknek az érdekképviseleti csoportoknak
aktív közvetítői szerepet kell betölteniük a 
pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság 
vagy uniós jogszabályok által létrehozott 
felhasználói csoportok felé.

Or. en

Indokolás

A biztosító és a foglalkoztatói nyugdjalapok közötti alapvető különbségek figyelembe vétele 
érdekében a biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoportot 
fel kell osztani: i. a biztosítók és viszontbiztosítók érdekképviseleti csoportjára, valamint ii. a 
foglalkoztatói nyugdíjalapok érdekképviseleti csoportjára. 
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Módosítás 186
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell 
az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget 
kell biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. 
A hatékonyság érdekében e célból 
indokolt létrehozni egy biztosítási, 
viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli a 
biztosítókat, a viszontbiztosítókat és a 
foglalkoztatóinyugdíj-alapokat (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), azok munkavállalóit, valamint a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-szolgáltatások 
fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy közösségi jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 
felé.

(32) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak konzultálnia kell az érdekelt 
felekkel és ésszerű lehetőséget kell 
biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. 
A Hatóságnak az előkészített technikai 
standardok, iránymutatások és ajánlások 
elfogadása előtt hatásértékelést kell 
végeznie annak biztosítása céljából, hogy 
betartsák a kiváló minőségű szabályozásra 
vonatkozó legjobb gyakorlatokat. A 
hathatós külső segítségnyújtás érdekében
indokolt létrehozni egy biztosítási, 
viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoportot, amely 
megfelelő összetételben képviseli a 
biztosítókat, a viszontbiztosítókat, a 
biztosításközvetítőket és a 
foglalkoztatóinyugdíj-alapokat (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), a szakszervezeteket, elméleti 
szakembereket, azok munkavállalóit, 
valamint a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-szolgáltatások 
fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy uniós jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.

Or. en
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Indokolás

Az érdekképviseleti csoportokban az egyes érdekeltek képviseletének a kiegyensúlyozottság 
helyett meg kell felelnie az érdekképviseleti csoport előtt álló feladatoknak.

Módosítás 187
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell 
az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget 
kell biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. 
A hatékonyság érdekében e célból indokolt 
létrehozni egy biztosítási, viszontbiztosítási 
és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti
csoportot, amely kiegyensúlyozott
összetételben képviseli a biztosítókat, a 
viszontbiztosítókat és a 
foglalkoztatóinyugdíj-alapokat (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), azok munkavállalóit, valamint a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-szolgáltatások 
fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy közösségi jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 
felé.

(32) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell 
az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget 
kell biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. 
Ebből a célból a Hatóságnak átlátható 
eljárásokat kell bevezetnie. A hatékonyság 
érdekében e célból indokolt létrehozni két 
érdekképviseleti csoportot –  egyet a
biztosítási, viszontbiztosítási és  egyet a 
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási ágazat 
számára – , amelyek kiegyensúlyozott 
összetételben képviselik az uniós 
biztosítókat, a viszontbiztosítókat és a 
foglalkoztatóinyugdíj-szolgáltatókat
(beleértve adott esetben az intézményi 
befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), 
azok munkavállalóit, valamint a biztosítási, 
viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is.
Ezeknek az érdekképviseleti csoportoknak
aktív közvetítői szerepet kell betölteniük a 
pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság 
vagy uniós jogszabályok által létrehozott 
felhasználói csoportok felé. Az 
érdekképviseleti csoportok szükség szerint 
koordinálják munkájukat.

Or. en
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Indokolás

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Módosítás 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a
Hatóságnak adott esetben konzultálnia 
kell az érdekelt felekkel és ésszerű 
lehetőséget kell biztosítania számukra, 
hogy észrevételezzék a javasolt 
intézkedéseket. A hatékonyság érdekében e 
célból indokolt létrehozni egy biztosítási, 
viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli a
biztosítókat, a viszontbiztosítókat és a 
foglalkoztatóinyugdíj-alapokat (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), azok munkavállalóit, valamint a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-szolgáltatások 
fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy közösségi jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 

(32) A Hatóságnak lehetővé kell tennie az 
érdekelt felekkel való konzultációt a 
Hatóság által végzett minden munkáról és 
ésszerű lehetőséget kell biztosítania 
számukra, hogy észrevételezzék a javasolt 
intézkedéseket. A hatékonyság érdekében e 
célból indokolt létrehozni egy biztosítási, 
viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli az 
uniós biztosítókat, a viszontbiztosítókat és 
a foglalkoztatóinyugdíj-alapokat (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), azok munkavállalóit, valamint a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-szolgáltatások 
fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy uniós jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.
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felé.

Or. en

Indokolás

Az érdekképviseleti csoportnak lehetőséggel kell rendelkeznie a Hatósággal konzultáció 
folytatására az általa relevánsnak tartott minden munkáról. A csoportokon belüli egyes 
érdekelteknek maguknak kell eldönteniük, hogy a konzultációban részt kívánnak-e venni vagy 
sem.

Módosítás 189
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A válságkezelés során a tagállamok 
alapvető felelőssége, hogy megőrizzék a 
pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a 
nehézségekkel küzdő pénzügyi piaci 
szereplők stabilizálására és megmentésére. 
A Hatóság intézkedése, amelyet olyan 
vész- vagy vitarendezési helyzetben hozott, 
amely valamely pénzügyi piaci szereplő 
stabilitását fenyegeti, nem gyakorolhat 
hatást a tagállamok pénzügyi felelősségére. 
Célszerű létrehozni ezért egy 
mechanizmust, amelynek segítségével a 
tagállamok hivatkozhatnak erre a jogi 
biztosítékra, végső esetben pedig az ügyet 
a Tanács elé vihetik. A Tanácsot a 
tagállamok e tekintetbeni felelőssége miatt 
indokolt bevonni ezen ügy rendezésébe.

(33) A válságkezelés során a tagállamok 
alapvető felelőssége, hogy megőrizzék a 
pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a 
nehézségekkel küzdő pénzügyi piaci 
szereplők stabilizálására és megmentésére. 
A Hatóság intézkedése, amelyet olyan 
vészhelyzetben hozott, amely valamely 
pénzügyi piaci szereplő stabilitását 
fenyegeti, nem gyakorolhat hatást a 
tagállamok pénzügyi felelősségére. 
Célszerű létrehozni ezért egy 
mechanizmust, amelynek segítségével a 
tagállamok hivatkozhatnak erre a jogi 
biztosítékra.

Or. eeen

Indokolás

A 23. cikkhez beterjesztett módosítások következménye, a védzáradék korlátozására.
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Módosítás 190
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell 
az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget 
kell biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. 
A hatékonyság érdekében e célból indokolt 
létrehozni egy biztosítási, viszontbiztosítási 
és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportot, amely kiegyensúlyozott 
összetételben képviseli a biztosítókat, a 
viszontbiztosítókat és a 
foglalkoztatóinyugdíj-alapokat (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), azok munkavállalóit, valamint a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-szolgáltatások 
fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy közösségi jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 
felé.

(33) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell 
az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget 
kell biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. 
A hatékonyság érdekében e célból indokolt 
létrehozni egy biztosítási, viszontbiztosítási 
és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportot, amely kiegyensúlyozott 
összetételben képviseli az uniós
biztosítókat, a viszontbiztosítókat és a 
foglalkoztatóinyugdíj-alapokat (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), azok munkavállalóit, valamint a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-szolgáltatások 
fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportnak a következőkből kell állnia: a 
fogyasztói és végfelhasználói csoportok 
legalább 15 képviselője, 5 független vezető 
elméleti szakember és az ágazat, illetve 
foglalkoztatottainak 10 képviselője. A 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy uniós jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.

Or. en
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Módosítás 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Összehasonlítva az ágazat jól fizetett 
és jó kapcsolatokkal rendelkező 
képviselőivel, a nonprofit szervezetek 
kiszorultak a pénzügyi szolgáltatások 
jövőjéről folyó vitából és a kapcsolódó 
döntéshozatali folyamatból. Ezt a hátrányt 
a biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoportban képviselők 
megfelelő díjazásával kell ellensúlyozni.

Or. en

Módosítás 192
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A Hatóságot a felügyelőtanács által 
nyílt pályázaton kiválasztott teljes 
munkaidős elnöknek kell képviselnie. A 
Hatóság irányításával az ügyvezető 
igazgatót kell megbízni, akinek joga van 
részt venni a felügyelőtanács és az 
igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik 
szavazati joggal.

(37) A Hatóságot az Európai Parlament 
által a felügyelőtanács által irányított 
nyilvános kiválasztási eljárást követően 
kinevezett teljes munkaidős elnöknek kell 
képviselnie. A Hatóság irányításával az 
ügyvezető igazgatót kell megbízni, akinek 
joga van részt venni a felügyelőtanács és az 
igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik 
szavazati joggal.

Or. en
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Módosítás 193
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A Hatóságot a felügyelőtanács által 
nyílt pályázaton kiválasztott teljes 
munkaidős elnöknek kell képviselnie. A 
Hatóság irányításával az ügyvezető 
igazgatót kell megbízni, akinek joga van 
részt venni a felügyelőtanács és az 
igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik 
szavazati joggal.

(37) A Hatóságot az Európai Parlament 
által a felügyelőtanács által elkészített 
szűkített listáról kinevezett teljes 
munkaidős elnöknek kell képviselnie. A 
Hatóság irányításával az ügyvezető 
igazgatót kell megbízni, akinek joga van 
részt venni a felügyelőtanács és az
igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik 
szavazati joggal.

Or. en

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a felügyeletben nemzeti szinten legnagyobb tapasztalattal 
rendelkezőkre – a nemzeti felügyelőkre – bízzák a legmegfelelőbben képzett személy elnökként 
való kiválasztását. Ez egyben megszünteti az abból esetlegesen eredő politikai jelleget is, 
hogy a szűkített listát az európai intézmények egyike készíti el.

Módosítás 194
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(41) A Hatóság működési autonómiájának 
és függetlenségének biztosítása érdekében 
önálló költségvetést kell megállapítani 
számára, amelynek bevételei alapvetően a 
nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó 
kötelező hozzájárulásból, az Európai Uniós 
általános költségvetéséből, valamint a 
pénzügyi intézmények által befizetett 
közvetlen díjakból erednek. Az uniós
hozzájárulás tekintetében az uniós
költségvetési eljárás szabályait kell 
irányadónak tekinteni. Az elszámolások 
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Számvevőszéknek kell végeznie. ellenőrzését a Számvevőszéknek kell 
végeznie.

Or. en

Módosítás 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóságot (a továbbiakban: a 
Hatóság).

1. Ez a rendelet létrehozza a (Biztosítás és 
Foglalkoztatói Nyugdíj) Európai 
Felügyeleti Hatóságát (a továbbiakban: a 
Hatóság).

Or. en

Indokolás

Az ESRB-ről, a banki és értékpapírpiaci hatóságról szóló jelentésekkel való összhang, az 
egységes és következetes európai felügyelet gondolatébresztőjeként.

Módosítás 196
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóságot (a továbbiakban: a 
Hatóság).

1. Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Biztosítások és Foglalkoztató Nyugdíjak 
Felügyeleti Hatóságát (a továbbiakban: a 
Hatóság).

Or. en
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Módosítás 197
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság a 64/225/EGK irányelv, a 
73/239/EGK irányelv, a 73/240/EGK 
irányelv, a 76/580/EGK irányelv, a 
78/473/EGK irányelv, a 84/641/EGK 
irányelv, a 87/344/EGK irányelv, a 
88/357/EGK irányelv, a 92/49/EGK 
irányelv, a 98/78/EK irányelv, a 
2001/17/EK irányelv, a 2002/83/EK 
irányelv, a 2002/92/EK irányelv, a 
2003/41/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2005/68/EK irányelv, a 
2007/44/EK irányelv, a 2005/60/EK 
irányelv, a 2002/65/EK irányelv valamint 
az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet 
és határozat, és a Hatóságra feladatokat 
ruházó bármely további közösségi
intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

2. A Hatóság e rendelet és a 64/225/EGK 
irányelv, a 73/239/EGK irányelv, a 
73/240/EGK irányelv, a 76/580/EGK 
irányelv, a 78/473/EGK irányelv, a 
84/641/EGK irányelv, a 87/344/EGK 
irányelv, a 88/357/EGK irányelv, a 
92/49/EGK irányelv, a 98/78/EK irányelv, 
a 2001/17/EK irányelv, a 2002/83/EK 
irányelv, a 2002/92/EK irányelv, a 
2003/41/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2005/68/EK irányelv, a 
2007/44/EK irányelv, a 2005/60/EK 
irányelv, a 2002/65/EK irányelv valamint 
az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet 
és határozat, és a Hatóságra feladatokat 
ruházó bármely további uniós intézkedés 
alkalmazási körén belül jár el.

Or. en

Módosítás 198
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E rendelet rendelkezései nem sértik a 
Bizottság jogköreit, különösen a Szerződés
226. cikke szerinti, a közösségi jog 
betartásának biztosítására vonatkozó 
jogkört.

3. E rendelet rendelkezései nem sértik a 
Bizottság jogköreit, különösen az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés
258. cikke szerinti, az uniós jog 
betartásának biztosítására vonatkozó 
jogkört.

Or. en
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Módosítás 199
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. 
a belső piac működőképességének 
fokozása, különösen a szabályozás és a 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a biztosítottak és egyéb 
kedvezményezettek védelme, iii. a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének biztosítása, iv. a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megóvása és v. a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítése. E célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság előmozdítja a pénzügyi 
stabilitást és a erős uniós pénzügyi piacot, 
az alábbiakhoz való hozzájárulás céljából: 
i. a belső piac működőképességének és 
versenyképességének fokozása a pénzügyi 
integráció és az egyenlő versenyfeltételek 
alapján, megelőzve és korrigálva a 
rendszerszintű ls határon átnyúló 
kockázatokat és, különösen a szabályozás 
és a felügyelet magas, hatékony, egyenletes 
és uniós  szintje révén, ii. a biztosítottak,
egyéb kedvezményezettek és egyéb 
érdekeltek, valamint az államháztartás 
védelme, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, átláthatóságának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének, illetve a reálgazdasággal 
való fenntartható kölcsönhatásának 
biztosítása, iv. a pénzügyek 
ciklikusságának csökkentése, és 
általánosságban a pénzügyi rendszer 
stabilitásának rövid-, közép és hosszú távú 
megóvása, v. a monetáris politika 
zökkenőmentes piaci végrehajtásának, 
valamint a bankbetétek és az intézményi 
pénzeszközök feletti ellenőrzés biztosítása, 
vi. az euroövezet céljainak elérése, és vii. a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítése, a globális versenyképesség 
fokozása és a kevésbé fejlett gazdaságok 
pénzügyi fejlődésének támogatása. E 
célból a Hatóság a felügyeleti integráció és 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel és a 
Hatóság célkitűzései elérésének 
előmozdítása céljából a piacok 
közgazdasági elemzésének elvégzésével 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett uniós jogszabályok következetes, 
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hatékony és eredményes 
harmonizációjához és alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 200
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ia. a szabályozói arbitrázs és 
a tagállamok között a felügyelet 
merevsége és a rendelet kikényszerítése 
terén fennálló nemkívánatos verseny 
megelőzése, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez, 
vi. közös módszertan kialakítása az 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
céljából a termékjellemzők és a 
forgalmazási folyamat intézmények
pénzügyi helyzetére és a 
fogyasztóvédelemre gyakorolt hatásának 
értékelésére. E célból a Hatóság a 
felügyeleti konvergencia elősegítésével és 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához.

Or. en
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Módosítás 201
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének fokozása, 
különösen a szabályozás és a felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén, ii. a biztosítottak és egyéb 
kedvezményezettek védelme, iii. a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének biztosítása, iv. a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megóvása és v. a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítése. E célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének fokozása, 
különösen a szabályozás és a felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén, ii. a biztosítottak és egyéb 
kedvezményezettek védelme, iii. a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének biztosítása, iv. a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megóvása és v. a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítése, egyidejűleg figyelembe véve a 
belső piaci verseny és innováció 
fokozásának és a globális versenyképesség 
biztosításának szükségességét, valamint vi. 
a szabályozói arbitrázs megelőzése és a 
egyenlő versenyfeltételekhez való 
hozzájárulás. E célból a Hatóság a 
felügyeleti és konvergencia elősegítésével 
és az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak 
és a Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
és a Hatóság célkitűzései elérésének 
előmozdítása céljából a piacok 
közgazdasági elemzésének elvégzésével 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához.
Figyelembe kell vennie a nemzetközileg 
elfogadott előírásokat és gyakorlatokat.

Or. en

Indokolás

A Hatóságnak figyelembe kell vennie a nemzetközi legjobb gyakorlatokat és standardokat.
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Módosítás 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének fokozása, 
különösen a szabályozás és a felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén, ii. a biztosítottak és egyéb 
kedvezményezettek védelme, iii. a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének biztosítása, iv. a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megóvása és v. a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítése. E célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének fokozása, 
különösen a szabályozás és a felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén, ii. a biztosítottak és egyéb 
kedvezményezettek védelme, iii. a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének biztosítása, iv. a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megóvása és v. a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítése, vi. a szabályozói arbitrázs 
megelőzése. E célból a Hatóság a 
felügyeleti konvergencia elősegítésével és 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

A vi. alpont magától értetődő.

Módosítás 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének fokozása, 
különösen a szabályozás és a felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén, ii. a biztosítottak és egyéb 

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
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kedvezményezettek védelme, iii. a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének biztosítása, iv. a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megóvása és v. a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítése. E célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez, 
vi. közös módszertan kialakítása az 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
céljából a termékjellemzők és a 
forgalmazási folyamatok intézmények 
pénzügyi helyzetére és a 
fogyasztóvédelemre gyakorolt hatásának 
értékelésére. E célból a Hatóság a 
felügyeleti konvergencia elősegítésével és 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

 A vii. alponthoz: a 2008/2009-es válság előzményei után közösségi szinten kell végezni 
feszültségtűrési vizsgálatokat, ideértve a fogyasztókra gyakorolt hatások értékelését, közös 
módszertan használatával, ezzel megteremtve az egyenlő versenyfeltételek a 
mentőintézkedések fontolgatása közepette.

Módosítás 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének (a 
továbbiakban: ESFS), amely a 
felügyeletek hálózataként működik, a 39. 
cikkben részletesebben meghatározottak 
szerint.

törölve

Or. en
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Indokolás

A szöveg egységessége érdekében ez a bekezdés 1a. (új) cikként került a szövegbe.

Módosítás 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
együttműködik az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel (a 
továbbiakban: ESRB), az ennek a 
rendeletnek a 21. cikkében 
meghatározottak szerint.

törölve

Or. en

Indokolás

A szöveg egységessége érdekében ez a bekezdés 1a. (új) cikként került a szövegbe.

Módosítás 206
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az e rendelettel ráruházott feladatok 
ellátása során a Hatóság függetlenül és 
tárgyilagosan, kizárólag az Unió 
érdekében jár el.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú az európai felügyeleti hatóságok szabályozói, felügyelet, intézményi és 
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pénzügyi függetlenségének megóvása. Ezért javasoljuk, hogy a rendeletbe kerüljön be egy 
egyértelmű rendelkezés az európai felügyeleti hatóságok függetlenségével kapcsolatban. Ez a 
rendelkezés kiegészíti a rendeletek más azon rendelkezéseit, melyek egyebek között az európai 
felügyeleti hatóságok függetlenségére összpontosítanak.

Módosítás 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A pénzügyi felügyelet európai rendszere

1. A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének, 
amelynek fő célja annak biztosítása, hogy 
a pénzügyi szektorra alkalmazandó 
szabályokat a pénzügyi stabilitás 
megőrzése érdekében megfelelően 
végrehajtsák és ezáltal biztosítsák a 
pénzügyi rendszer egészébe vetett bizalmat 
és a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói 
számára a megfelelő védelmet.
2. A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszere a következőket foglalja 
magában:
a) a …/…/EK rendelettel létrehozott 
Európai Rendszerkockázati Testület  
(ESRB);
b) a(z) …/…/EU rendelettel [ESMA] 

létrehozott Európai Felügyeleti Hatóság 
(Értékpapír-piaci Felügyelet); (ESMA); 
c) 2009/…/EK rendelettel létrehozott 

Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) 
d) a Hatóság; 
e) a 40. cikkel létrehozott Európai 
Felügyeleti Hatóság (vegyes bizottság);
f) a …./…./EK rendelet (ESMA), a 
2009/…/EK rendelet (EIOPA) és a 
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…./…/EK rendelet (EBA) 1. cikkének (2) 
bekezdésében említett tagállami 
hatóságok;
g) a 7. és 9. cikkben említett feladatok 
végrehajtása céljából a Bizottság;
3. A Hatóság a 40. cikkben említett 
Európai Felügyeleti Hatóság (vegyes 
bizottság) keretében rendszeresen és 
szorosan együttműködik az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel, az Európai 
Bankfelügyeleti Hatósággal és az Európai 
Felügyeleti Hatósággal (Európai 
Értékpapír-piaci Felügyelet), biztosítja a 
munka ágazatközi következetességét és a 
pénzügyi konglomerátumok felügyelete, 
valamint más, ágazatközi kérdések terén 
közös álláspontot alakít ki ezekkel.
4. Az ESFS tagjai az Európai Unióról 
szóló szerződés 13. cikke (2) bekezdésében 
megfogalmazott lojális együttműködés 
elvének megfelelően bizalmon alapuló 
együttműködést és kölcsönösen tiszteletet 
alakítanak ki, különösen pedig biztosítják 
maguk között a megfelelő és megbízható 
információáramlást.

Or. en

Indokolás

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének homogénnek kell lennie, és nem egyszerűen 
különböző és koordinálatlan hatóságok egyszerű halmazának. A szoros együttműködést 
biztosítani kell.

Módosítás 208
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
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Rendszere
1. A Hatóság a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerének részét alkotja, 
amely a felügyelők olyan integrált 
hálózataként működik, amely összefogja 
az összes tagállami és az uniós jogban 
megállapítottak szerint a pénzügyi 
felügyelet terén hatáskörrel rendelkező 
uniós hatóságot. A Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerének fő célkitűzése a 
pénzügyi intézmények erős és egységes 
uniós felügyeletének biztosítása a 
pénzügyi rendszerbe vetett bizalom 
biztosítása, az Unió fenntartható 
növekedésének támogatása, illetve az 
üzleti vállalkozások és polgárok 
szükségleteinek szolgálata érdekében
2. Az ESFS a következőket foglalja 
magában:
a) a …/…/EK rendelettel létrehozott 
Európai Rendszerkockázati Testület  
(ESRB);
b) a(z) …/…/EU rendelettel [ESMA] 

létrehozott Európai Felügyeleti Hatóság 
(Értékpapír-piaci Felügyelet); (ESMA);
c) 2009/…/EK rendelettel létrehozott 

Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA)
d) a Hatóság;
e) a 40. cikkben előírt, az Európai 
Felügyeleti Hatóságok vegyes bizottsága 
(JCESA);
f) a …./…./EK rendelet (ESMA), a 
2009/…/EK rendelet (EIOPA) és a 
…./…/EK rendelet (EBA) 1. cikkének (2) 
bekezdésében említett tagállami 
hatóságok;
g) a 7. és 9. cikkben említett feladatok
végrehajtása céljából a Bizottság;
3. Az ESFS által végzett felügyeletben 
részt vevő valamennyi fél egymással 
szoros együttműködést folytat az Euróai 
Unióról szóló Szerződés 13. cikke (2) 
bekezdésében megfogalmazott lojális 
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együttműködés elvének megfelelően a 
bizalom és a kölcsönös tisztelet alapján. 
4. Minden pénzügyi intézményre az uniós 
jog szerinti, jogilag kötelező aktusok 
vonatkoznak, és az ESFS részét képező, 
illetékes hatóságok általi felügyelet 
hatálya alá tartoznak. 
5. Az ESFS nem akadályozza az illetékes 
hatóságokat abban, hogy nemzeti 
felügyeleti jogköröket gyakoroljanak a 
jogilag kötelező uniós aktusokkal 
összhangban és a bankfelügyeletre 
vonatkozó nemzetközi prudenciális 
elveknek megfelelően.
6. Csak az ESFS részét képező felügyeleti
hatóságok jogosultak az Unióban 
pénzügyi intézmények felügyeletére.

Or. en

Módosítás 209
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „pénzügyi intézmények”: a 98/78/EK 
irányelv meghatározása szerinti 
biztosítóintézetek, a 2005/68/EK irányelv 
meghatározása szerinti viszontbiztosítók, a 
2003/41/EK irányelv alá tartozó 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények és a 2002/87/EK irányelv
meghatározása szerinti “pénzügyi 
konglomerátumok”;

(1) „pénzügyi intézmények”: olyan 
vállalkozások, amelyek fő tevékenysége a 
betétgyűjtés, a hitelnyújtás, a biztosítási 
szolgáltatások nyújtása vagy egyéb 
pénzügyi szolgáltatások nyújtása ügyfelei 
vagy tagjai részére, illetve pénzügyi 
befektetési vagy pénzügyi kereskedelmi 
tevékenység végzése saját részre;

Or. en
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Módosítás 210
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) „rendszerkockázat”: a pénzügyi 
szolgáltatások zavarának olyan kockázata, 
amelyet a pénzügyi rendszer egészének 
vagy bizonyos részeinek jelentős sérülése 
okoz, és amely esetlegesen súlyos, 
hátrányos következményekkel járhat a 
reálgazdaságra. Ezzel összefüggésben a 
pénzügyi intézmények és közvetítők, 
piacok, infrastruktúrák és eszközök 
minden típusa lehet rendszerszempontból 
jelentős.

Or. en

Módosítás 211
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) „határokon átnyúló kockázat”: a 
gazdasági egyensúlyhiány vagy pénzügyi 
kudarcok által az Unió egészében vagy 
egyes részeiben okozott olyan kockázat, 
amely esetlegesen súlyos, hátrányos 
következményekkel járhat két vagy több 
tagállambeli gazdasági szereplő közötti 
ügyletekre, a belső piac működésére, vagy 
az Unió vagy bármely tagállamainak 
államháztartására. Ezzel összefüggésben 
bármilyen típusú gazdasági és pénzügyi 
kockázat válhat határon átnyúló 
kockázattá.

Or. een
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Módosítás 212
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az e rendelettel ráruházott feladatok 
ellátása során a Hatóság függetlenül és 
tárgyilagosan, valamint kizárólag az Unió 
érdekében jár el.

Or. en

Indokolás

A három európai felügyeleti hatóságnak az egész EU legjobb érdekében kell eljárnia.

Módosítás 213
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A nemzeti felügyeleti hatóságok a 
Hatóság tagjaként uniós dimenzióval 
járnak el.

Or. en

Módosítás 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság székhelye Frankfurtban van. A Hatóság székhelye [...] van.
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Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács 2003. december 13-i következtetései a következőt hangsúlyozzák: „Végül 
pedig az állam- és kormányfői szinten ülésező tagállami képviselők megállapodtak, hogy az 
Unióhoz való csatlakozásuk pillanatától kezdve prioritást biztosítanak a csatlakozó 
államoknak a jövőben létrehozandó egyéb hivatalok vagy ügynökségek székhelyeinek 
eloszlása tekintetében azon tény sérelme nélkül, hogy ha az Európai Ügyészség valamely 
hivatalát hozzák létre, annak székhelye az 1965. április 8-i határozat rendelkezéseivel 
összhangban Luxembourgban lesz.”

Módosítás 215
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság a következő feladatokat látja 
el:

1. A pénzügyi intézmények eredményes és 
egységes uniós felügyeletének biztosítása 
érdekében a Hatóság a következő 
feladatokat látja el:

Or. en

Módosítás 216
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) hozzájárul magas színvonalú közös 
szabályozási és felügyeleti standardok és 
gyakorlatok kialakításához, különösen a 
közösségi intézmények számára nyújtott 
vélemények, és az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokon 
alapuló iránymutatások, ajánlások és 
technikai standardok kidolgozása révén;

a) hozzájárul magas színvonalú közös 
szabályozási és felügyeleti standardok és 
gyakorlatok kialakításához, különösen az 
uniós intézmények számára nyújtott 
vélemények, és az e rendeleten és az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokon alapuló iránymutatások, 
ajánlások és technikai standardok 
kidolgozása révén;
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Or. en

Módosítás 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) hozzájárul a közösségi jogszabályok 
következetes alkalmazásához, különösen a 
közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásának biztosítása, a 
szabályozási arbitrázs megakadályozása, a 
nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
nézetkülönbségek esetén közvetítés és 
vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok 
koherens működésének ösztönzése és 
vészhelyzetekben való fellépés révén;

b) hozzájárul az uniós jogszabályok 
következetes alkalmazásához, különösen a 
közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásának biztosítása, a 
szabályozási arbitrázs megakadályozása, az 
illetékes hatóságok közötti 
nézetkülönbségek esetén közvetítés és 
vitarendezés, az uniós dimenzióval 
rendelkező pénzügyi intézmények 
eredményes és egységes pénzügyi 
felügyeletének biztosítása és a felügyeleti 
kollégiumok koherens működésének 
többek között vészhelyzetekben való 
fellépés révén;

Or. en

Indokolás

Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények felügyeletének figyelembe vétele.

Módosítás 218
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) hozzájárul a közösségi jogszabályok 
következetes alkalmazásához, különösen a 
közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. 

b) hozzájárul a standardok és a 
jogszabályok következetes 
alkalmazásához, különösen a közös 
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cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásának biztosítása, a 
szabályozási arbitrázs megakadályozása, a 
nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
nézetkülönbségek esetén közvetítés és 
vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok 
koherens működésének ösztönzése és 
vészhelyzetekben való fellépés révén;

felügyeleti kultúra elősegítése, e rendelet 
és az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásának biztosítása, a 
szabályozási arbitrázs megakadályozása, az 
illetékes hatóságok közötti 
nézetkülönbségek esetén közvetítés és 
vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok 
koherens működésének biztosítása többek 
között vészhelyzetekben való fellépés 
révén;

Or. en

Módosítás 219
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) megkönnyíti a nemzeti felügyeleti 
hatóságok között a feladatok és felelősségi 
körök átruházását;

c) az illetékes hatóságok között a feladatok 
és felelősségi körök átruházásának 
ösztönzése és megkönnyítése;

Or. en

Módosítás 220
Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) szoros együttműködés az ESMA 
befektetővédelemért , termékek és 
forgalmazásuk engedélyezéséért és 
figyelemmel kíséréséért felelős 
részlegével, különösen az ESMA számára 
az ilyen együttműködés eléréséhez 
szükséges információk rendelkezésre 
bocsátásával;
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Or. en

Indokolás

Az ESMA-ra befektetővédelmi feladatot kell ruházni. Csak egy felügyeleti szervet szabad 
megbízni ezzel a feladattal, de őt segíteni kell e feladat ellátásában. Ezzel a megoldással lehet 
a legközelebb kerülni a „twin peaks” modellhez anélkül, hogy az ESFS-ekkel kapcsolatban 
javasolt három rendelet egészét gyökeresen módosítani kelljen. 

Módosítás 221
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a felügyeleti eredmények 
következetességének fokozása érdekében a 
nemzeti felügyeleti hatóságokról szakértői 
elemzést végez;

e) a felügyeleti eredmények 
következetességének fokozása érdekében 
az illetékes hatóságokról szakértői 
elemzések szervezése és elvégzése;

Or. en

Módosítás 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) egyes termékek kereskedelmének vagy 
egyes ügylettípusoknak a betiltása a 
befektetővédelem károsodásának 
megelőzése, a pénzügyi piacok rendes 
működése és integritása, illetve az Unió 
pénzügyi rendszerének egésze vagy egy 
része stabilitásának megőrzése érdekében;

Or. en
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Indokolás

Egyes termékek igen homályosak és megmérgezhetik a teljes pénzügyi rendszer működését.

Módosítás 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) adatbázisok létrehozása illetékességi 
területén belül és az 1. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott 
jogszabályokban megadott esetekben. Az 
összegyűjtött információknak valamennyi 
piaci szereplő számára elérhetőnek kell 
lenniük, és tartalmazniuk kell a 
nyilvántartott piaci szereplőkre, 
termékekre, jogsértésekre és ügyletekre 
vonatkozó információkat, ha a 
nyilvánosságra hozatal mellőzését az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett jogszabály 
határozza meg;

Or. en

Módosítás 224
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) adott esetben az Európai Biztosítás-
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek 
Bizottsága valamennyi meglévő 
feladatának átvétele;

Or. en
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Módosítás 225
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) kötelezi az illetékes nemzeti 
hatóságokat, hogy közös módszertan 
alapján végezzenek stressztesztet; 

Or. en

Indokolás

Az EIOPA-nak jogkörrel kell rendelkeznie arra, hogy stresszteszteket végezzen a rendszer 
rugalmasságának biztosítása, valamint – a 17. cikkel összhangban – a harmonizált 
jelentéstételi formanyomtatványon és módszertanon alapuló, lényeges információk 
megszerzése érdekében.

Módosítás 226
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a pénzügyi intézményeknek címzett 
egyedi határozatokat hoz a 9. cikk (6) 
bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében 
és a 11. cikk (4) bekezdésében említett 
konkrét esetekben;

törölve

Or. en
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Módosítás 227
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) a 16. cikkben meghatározottak szerint 
a hatóságok közötti együttműködés 
előmozdítása, ideértve a Hatóság 
tagjaként meglévő hatásköreik aktiválását 
a rendszerszintű kockzatok és határon 
átnyúló kockázatok kezeléséhez szükséges 
összehangolt uniós válaszlépések elérése
érdekében;

Or. en

Módosítás 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) egyes termékek kereskedelmének vagy 
egyes ügylettípusoknak a betiltása a 
befektetővédelem károsodásának 
megelőzése, a pénzügyi piacok rendes 
működése és integritása, illetve az Unió 
pénzügyi rendszerének egésze vagy egy 
része stabilitásának megelőzése 
érdekében;

Or. en

Indokolás

Egyes termékek igen homályosak és megmérgezhetik a teljes pénzügyi rendszer működését.
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Módosítás 229
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. a Hatóság a (2) bekezdés a) és d) 
pontjában elített hatáskörei gyakorlásakor 
figyelembe veszi a tagállamok uniós 
jognak megfelelő nemzeti jogszabályait.

Or. en

Módosítás 230
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság gyakorolja az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokban 
rábízott kizárólagos felügyeleti 
hatásköröket a Közösség egészére 
kiterjedő vállalkozások vagy a Közösség 
egészére kiterjedő gazdasági 
tevékenységek felett. 

törölve

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével. 

Or. en
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Módosítás 231
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével. 

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével. A Hatóság 
szorosan együttműködik az illetékes 
hatóságokkal és épít azok szakértelmére, 
eszközeire és hatásköreire a kizárólagos 
felügyeleti hatáskörök végrehajtása és 
vizsgálatok elvégzése céljából. 

Or. en

Indokolás

A Hatóságnak szorosan együtt kell működnie az illetékes hatóságokkal. Alapvető, hogy az új 
felügyeleti struktúra az illetékes hatóságok szakértelmére, erőforrásaira és hatásköreire 
építsen a kizárólagos felügyeleti hatáskörök gyakorlása és a vizsgálatok végzése során.

Módosítás 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével. 

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével. A Hatóság 
használhatja az illetékes hatóságok 
szakértelmét, eszközeit és hatásköreit a 
kizárólagos felügyeleti hatáskörök 
végrehajtása és vizsgálatok elvégzése 
céljából.
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Or. en

Módosítás 233
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével. 

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő uniós vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével.

Or. en

Módosítás 234
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A tagállamok azon illetékes hatóságainak 
hatáskörei, melyek a Hatóság tagjai
A Hatóság célkitűzéseinek elérése 
érdekében az illetékes tagállami 
hatóságok – amennyiben illetékes 
hatóságok és a Hatóság tagjai –
jogkörökkel rendelkeznek megelőző és 
helyreigazító felügyeleti intézkedések 
elfogadására. Ezek a hatáskörök a 
pénzügyi intézményekhez kapcsolódnak és 
azokat arányosan kell gyakorolni. Ezek 
közé tartoznak az alábbi jogkörök:
a) megfelelő információk kérése és 
fogadása; 
b) jelentéstételi és közzétételi 
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követelmények előírása;
c) helyszíni ellenőrzések elvégzése.

d) prudenciális intézkedések elfogadása 
(beleértve az összeférhetetlenséggel, 
érdekösszeütközéssel, felelősségteljes 
kormányzással, likviditással, 
osztalékokkal és díjazási politikákkal 
kapcsolatos intézkedéseket);
e) a lakossági banki tevékenységek 
kereskedelmi és más nem haszonjellegű 
tevékenységektől való elválasztása vagy 
elkülönítése, lényeges kockázat közös 
kritériumok alapján történt elemzése 
alapján;
f) a piacokon közvetlenül vagy közvetve 
esetlegesen túlzott mértékű volatilitást 
okozó vagy az uniós pénzügyi rendszer, 
államháztartás vagy reálgazdaság egészét 
vagy egy részét esetlegesen megzavaró 
bizonyos termékek vagy ügylettípusok 
ideiglenes korlátozása vagy megtiltása;
g) annak elrendelése a pénzügyi 
intézmények számára, hogy 
leányvállalaton keresztül működjenek, a 
lényeges belső kockázat közös kritériumok 
alapján történt elemzése esetén;
h) visszatartó erejű pénzbírságok 
kiszabása;
i) vezetők és igazgatók kizárása;
j) igazgatósági tagok felmentése;
k) ideiglenes beavatkozás a pénzügyi 
intézményeknél;
l) a pénzügyi intézmények jelentős 
érdekeltjeit megillető korlátozott felelősség 
előnyeinek visszavonása, amennyiben 
azok elmulasztják megóvni a társasági 
érdeket olyan esetekben, mint például az 
átláthatóság hiánya, kockázatos 
kölcsönadás vagy kölcsönfelvétel, illetve 
súlyos és rendszeres jogsértés;
m) a pénzügyi felelősség vezetőkre, 
igazgatókra vagy olyan pénzügyi 
intézményekre való kiterjesztése, amelyek 
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súlyos és rendszeres jogsértést okoznak 
vagy abban együttműködnek, illetve 
amelyek a szolgáltatásaikra irányuló nem 
megfelelő ösztönzőrendszerrel 
rendelkeznek; 
n) adott esetben a vezetők és igazgatók 
érdek-, tevékenység- és 
eszköznyilatkozatainak lefoglalása;
o) részletes, rendszeresen frissítendő, 
strukturált korai beavatkozási 
mechanizmusból, azonnali kiigazító 
intézkedésekből és rendkívüli csődtervből 
álló megoldási rendszer kidolgozásának 
kérése;
p) engedélyek törlése és útlevelek 
visszavonása; és
q) a piaci zavarok megelőzése vagy 
helyrehozatala érdekében megállapodás 
az európai szintű, a lehető leggyorsabb és 
lehetőleg rendszerszintű közös 
válaszadásra irányuló eljárásokról.

Or. en

Módosítás 235
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Technikai standardok Az egységes szabálykönyv

Or. en



AM\808172HU.doc 63/82 PE439.455v01-00

HU

Módosítás 236
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A pénzügyi intézmények eredményes 
és egységes uniós felügyeletének 
biztosítására a Bizottság – figyelemmel az 
Unió által szankcionált vagy uniós 
jogszabályba foglalt nemzetközi elvekre –
rendelettel vagy határozattal szabályozói 
előírásokat fogad el és felügyeleti 
standardokat hagy jóvá az „Unió pénzügyi 
felügyeletének egységes szabálykönyve”  
(egységes szabálykönyv) elérése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 237
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) Az egységes szabálykönyv:
a) tartalmazza az uniós jogszabályokban 
szereplő fogalommeghatározásokat;
b) meghatározza az uniós 

jogszabályokban szereplő jelentés- és 
közzétételi követelmények elemeit;
c) előírja a hatékony együttműködési 

eljárások –  többek között az uniós 
jogszabályok szerinti felügyeleti 
kockázatértékelés és információmegosztás 
– biztosítása érdekében szükséges 
elemeket;
d) meghatározza a korai figyelmeztetések 
és az ESRB Európai Unió egészére vagy 
jelentős részére vonatkozó ajánlásainak 
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kezelésére vonatkozó, megfelelő 
szabályozási és felügyeleti standardokat;
e) meghatározza az Unió egészére vagy 
jelentős részére kiterjedő, a Hatóság vagy 
az uniós intézmények által azonosított, 
határokon átnyúló kockázatok kezelésére 
vonatkozó megfelelő szabályozási és 
felügyeleti standardokat;
f) a rendszerkockázatok megelőzése és a 
határokon átnyúló kockázatok 
helyrehozatala érdekében meghatározza 
az Unió egészében működő, nagy 
befolyással rendelkező társaságokkal és 
befektetési eszközökkel kapcsolatos 
jelentés- és közzétételi, valamint 
prudenciális követelményekre vonatkozó 
megfelelő szabályozási és felügyeleti 
standardokat.

Or. en

Módosítás 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A Hatóság az 
előkészített standardokat benyújtja a 
Bizottsághoz jóváhagyásra.

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében  
jogalkotási aktusok nem lényeges 
elemeinek kiegészítésére, frissítésére és 
módosítására. A technikai standardok 
nem képviselnek stratégiai döntéseket és 
azok tartalmának arra a jogi aktusra kell 
korlátozódnia, amelyen alapulnak. 

Or. en
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Módosítás 239
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A Hatóság az 
előkészített standardokat benyújtja a 
Bizottsághoz jóváhagyásra. 

1. A Hatóság technikai standardokat dolgoz 
ki az e rendeletben és az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokban 
konkrétan meghatározott területeken, 
illetve a Bizottság kérésére. A technikai 
standardok politikai választásokat nem 
tartalmaznak és tükrözik az arányosság 
elvét. A Hatóság az előkészített 
standardokat benyújtja a Bizottsághoz 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása (szabályozói standardok) 
céljából vagy végrehajtási aktusként 
(felügyeleti standardok) történő
jóváhagyásra, az e rendelettel és az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban. Az előkészített standardokat 
egyidejűleg meg kell küldeni az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 240
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A Hatóság az 
előkészített standardokat benyújtja a 
Bizottsághoz jóváhagyásra.

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A technikai 
standardok nem képviselnek stratégiai 
döntéseket és azok tartalmának arra a jogi 
aktusra kell korlátozódnia, amelyen 
alapulnak.
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Or. en

Módosítás 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat.

A Hatóság iránymutatások és ajánlások 
kiadása előtt nyilvános konzultációt folytat 
minden érdekelttel és technikai 
standardok tervezetének elfogadása előtt 
elemzi a kapcsolódó potenciális 
költségeket és hasznokat. A Hatóság 
kikérheti a 22. cikkben említett biztosítási, 
viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoport véleményét vagy 
tanácsát.

Or. en

Módosítás 242
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat. 

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság nyilvános konzultációt folytat 
minden érdekelttel és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat,
kivéve, ha az ilyen konzultációk és 
elemzések nem állnak arányban az 
érintett technikai standardok hatályával 
és hatásával, illetve a kérdés rendkívüli 
sürgőssége esetét. A Hatóság kikéri 
egyben a 22. cikkben említett biztosítási, 
viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoport véleményét vagy 
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tanácsát.  

Or. en

Módosítás 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat.

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság nyilvános konzultációt folytat a 
technikai standardokról és elemzi a 
kapcsolódó potenciális költségeket és 
hasznokat. A Hatóság hatásvizsgálatot 
készít a technikai standardokról.

Or. it

Indokolás

A kötelező erejű technikai standardokat hatásvizsgálatnak kell alávetni, amely biztosítja, hogy 
e standardok nem lépik túl a technikai részletek kereteit és nem igényelnek politikai 
döntéseket.

Módosítás 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat. 

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság nyilvános konzultációt folytat a 
technikai standardokról és elemzi a 
kapcsolódó potenciális költségeket és 
hasznokat.

Or. en
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Indokolás

A jobb szabályozást és az arányosságot teljes mértékben alkalmazni kell az új felügyeleti 
keretben. Nem elegendő az, hogy „adott esetben” kell konzultációkat és hatáselemzéseket 
folytatni. A nyilvános konzultációknak és a költség–haszon elemzéseknek – az átláthatóság 
biztosítása és a hatékonyság javítása érdekében – rendszeresnek kell lenniük a technikai 
standardok, iránymutatások és ajánlások kidolgozása során. 

Módosítás 245
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. Ha a Közösség 
érdeke úgy kívánja, a Bizottság csak 
részben vagy módosításokkal is
jóváhagyhatja a standardokat.

A Bizottság a javasolt technikai 
standardok kézhezvételétől számított 
három hónapon belül jóváhagyja az 
előkészített felügyeleti standardokat, ha 
azok megfelelnek az uniós 
jogszabályoknak. A Bizottság ugyanezen 
időszakon belül módosításokkal is 
elfogadhatja az előkészített technikai 
standardokat, amennyiben azokat 
szabályozási standardokként dolgozták ki. 
A Bizottság ezt az időtartamot mindkét 
esetben egy hónappal meghosszabbíthatja.

Or. en

Módosítás 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. Ha a Közösség érdeke 

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról, 
elutasításáról vagy módosításáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
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úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy 
módosításokkal is jóváhagyhatja a 
standardokat. 

meghosszabbíthatja. A Bizottság –
indokainak feltüntetésével – határozatáról 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot. 

Or. en

Módosítás 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. Ha a Közösség érdeke 
úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy 
módosításokkal is jóváhagyhatja a 
standardokat.

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. 

Or. en

Indokolás

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 
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Módosítás 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a
standardokat, vagy csak részben vagy 
módosításokkal hagyja jóvá, indokairól 
tájékoztatja a Hatóságot.

Ha a Bizottság nem kívánja jóváhagyni a 
standardokat, azokat visszaküldi a 
Hatóságnak, írásban kifejtve annak 
indokolását, hogy a standardok miért 
ütköznek az Unió közérdekével, az 
arányosság elvével vagy a belső piaci 
integrációval. A Hatóság a Bizottság 
írásbeli indokolásának kézhezvételétől 
számított hat héten belül megfelelően 
módosítja az előkészített standardokat, 
megfelelően figyelembe véve a Bizottság 
aggályait.

Or. en

Indokolás

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Módosítás 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a 
standardokat, vagy csak részben vagy 
módosításokkal hagyja jóvá, indokairól 
tájékoztatja a Hatóságot. 

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a 
standardokat, indokolással ellátott 
módosításokat javasol, az előkészített 
standardokat pedig visszaküldi a 
Hatóságnak. A Hatóság az előkészített 
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standardokat a Bizottság javasolt 
módosításai alapján módosíthatja, és az 
előkészített standardokat újból benyújtja 
jóváhagyásra a Bizottság számára. 

Or. en

Indokolás

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Módosítás 250
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a 
standardokat, vagy csak részben vagy 
módosításokkal hagyja jóvá, indokairól 
tájékoztatja a Hatóságot.

A Bizottság indokaival együtt minden 
esetben tájékoztatja a Hatóságot, az 
Európai Parlamentet és a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 251
Danuta Jazłowiecka

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módosított standardok kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül a Bizottság 
dönt azok jóváhagyásáról vagy 
elutasításáról, és döntéséről annak 
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indokaival együtt tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

Or. en

Indokolás

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Módosítás 252
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokként fogadja el a szabályozási 
standardokat e rendelet 7a–7d. cikkével 
összhangban, a felügyeleti standardokat 
pedig az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 291. cikke szerinti eljárással 
végrehajtási jogi aktusokként hagyja jóvá.

Or. en

Módosítás 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság által módosított standardok 
kézhezvételtől számított egy hónapon belül 
a Bizottság jóváhagyja vagy elutasítja 
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azokat.

Or. en

Indokolás

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Módosítás 254
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a standardokat rendeletek 
vagy határozatok útján fogadja el és 
azokat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzé kell tenni.

2. A megfelelő eljárások befejezését 
követően a standardokat 
„Felhatalmazáson alapuló uniós 
standardok”, illetve „Uniós végrehajtási 
standardok” címmel az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzéteszik.

Or. en

Módosítás 255
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az egységes szabálykönyvet 
rendszeresen naprakésszé teszik, és az új 
uniós jogszabályokhoz igazítják.



PE439.455v01-00 74/82 AM\808172HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 256
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A Hatóság éves jelentésében 
meghatározza, hogy mely nemzeti 
hatóságok nem tartották be a szabályozási 
vagy felügyeleti standardokat.

Or. en

Módosítás 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

1. A Bizottság hatásköre határozatlan 
időre kibővül a 7. cikkben említett 
technikai standardok megállapítására 
vonatkozó felhatalmazáson alapuló 
intézkedések elfogadásával. 
2. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően arról 
haladéktalanul értesíti egyidejűleg az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.
3. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására való 
feljogosítására a 7b. és 7d. cikkben 
szereplő feltételek vonatkoznak.
4. A 35. cikkben említett jelentésben a 
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Hatóság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot a jóváhagyott 
technikai standardokról, és az ezeket be 
nem tartó nemzeti hatóságokról.

Or. en

Módosítás 258
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

1. A 7. cikkben említett, szabályozási 
standardok elfogadására vonatkozó 
hatásköröket – ágazati jogszabályok ettől 
eltérő rendelkezése hiányában –
határozatlan időre a Bizottságra 
ruházzák. 
2. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően arról 
haladéktalanul értesíti egyidejűleg az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.
3. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására való 
feljogosítására a 7b–7c. cikkben szereplő 
feltételek vonatkoznak.

Or. en
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Módosítás 259
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk
Átruházás visszavonása

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja a 7. cikkben említett 
hatáskörátruházást.
2. Az az intézmény, amely a hatáskör-
átruházás visszavonásának eldöntésére 
irányuló belső eljárást kezdeményezett, a 
végső döntésének meghozatalát 
megelőzően ésszerű időn belül igyekszik 
értesíteni a másik intézményt és a 
Bizottságot, megjelölve azokat az 
átruházott hatásköröket, amelyekre a 
visszavonás kiterjedhet.
3. A visszavonásról szóló határozat véget 
vet az abban foglalt hatáskör-
átruházásnak. A határozat azonnal, vagy 
az abban foglalt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályos felhatalmazáson alapuló 
intézkedések érvényességét. A határozatot 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell 
közzétenni.

Or. en

Indokolás

Ez az új komitológiai eljárások alapján indokolt. A Parlament számára nem szabad 
kötelezettségnek lennie a visszavonás írásbeli indokolásának. 
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Módosítás 260
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elleni kifogás

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés időpontját követő négy 
hónapon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
2. Amennyiben sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal szemben, azt az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a 
meghirdetett időpontban hatályba lép.
A fenti időszak lejárta előtt, valamint 
kivételes és megfelelően indokolt esetben, 
az Európai Parlament és a Tanács 
tájékoztathatja a Bizottságot arról, hogy a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust nincs 
szándékában kifogásolni. Ilyen esetben a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kell 
kihirdetni, és az abban megjelölt 
időpontban hatályba lép.
3. Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogásol valamely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, 
akkor az nem lép hatályba.

Or. en

Indokolás

Ez az új komitológiai eljárások alapján indokolt. A Parlament számára nem szabad 
kötelezettségnek lennie a kifogás írásbeli indokolásának. 
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Módosítás 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk
Átruházás visszavonása

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja az 7. cikkben említett 
hatáskör-átruházást.
2. Az az intézmény, amely a hatáskör-
átruházás visszavonásának eldöntésére 
irányuló belső eljárást kezdeményezett, a 
végső döntésének meghozatalát 
megelőzően ésszerű időn belül igyekszik 
értesíteni a másik intézményt és a 
Bizottságot, megjelölve azokat az 
átruházott hatásköröket, amelyekre a 
visszavonás kiterjedhet, valamint a 
visszavonás lehetséges okait.
3. A visszavonásról szóló határozatban 
szerepelnek a visszavonás indokai, és az 
véget vet a határozatban foglalt 
hatáskörök átruházásának. A határozat 
azonnal vagy a határozatban szereplő 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályos 
technikai standardok érvényességét. A 
határozatot az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában teszik közzé.

Or. en
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Módosítás 262
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk
Átruházás visszavonása

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja az 7. cikkben említett 
hatáskör-átruházást.
2. Az az intézmény, amely a hatáskör-
átruházás visszavonásának eldöntésére 
irányuló belső eljárást kezdeményezett, a 
végső döntésének meghozatalát 
megelőzően ésszerű időn belül igyekszik 
értesíteni a másik intézményt és a 
Bizottságot, megjelölve azokat az 
átruházott hatásköröket, amelyekre a 
visszavonás kiterjedhet, valamint a 
visszavonás lehetséges okait.
3. A határozat azonnal vagy a 
határozatban szereplő későbbi időpontban 
lép hatályba. Nem érinti a már hatályos, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.

Or. en

Módosítás 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. cikk
Kifogások a technikai standardokkal 

szemben
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1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés időpontját követő négy 
hónapon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
2. Amennyiben sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal szemben, azt az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a 
meghirdetett időpontban hatályba lép. 
A fenti időszak lejárta előtt, valamint 
kivételes és megfelelően indokolt esetben, 
az Európai Parlament és a Tanács 
tájékoztathatja a Bizottságot arról, hogy a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust nincs 
szándékában kifogásolni. Ilyen esetben a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kell 
kihirdetni, és az abban megjelölt 
időpontban hatályba lép.
3. Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogásol valamely 
technikai standardot, akkor az nem lép 
hatályba. Az azt kifogásoló intézmény 
indokolja a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus kifogásolását.

Or. en

Módosítás 264
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

kifogásolása
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1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés időpontját követő négy 
hónapon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
2. Amennyiben sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal szemben, azt az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a 
meghirdetett időpontban hatályba lép. 
A fenti időszak lejárta előtt, valamint 
kivételes és megfelelően indokolt esetben, 
az Európai Parlament és a Tanács 
tájékoztathatja a Bizottságot arról, hogy a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust nincs 
szándékában kifogásolni. Ilyen esetben a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kell 
kihirdetni, és az abban megjelölt 
időpontban hatályba lép.
3. Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogásol valamely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, 
akkor az nem lép hatályba. Az azt 
kifogásoló intézmény indokolja a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kifogásolását.

Or. en

Módosítás 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain<

Rendeletre irányuló javaslat
7 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7d. cikk
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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tervezetének elutasítása vagy módosítása
1. Amennyiben a Bizottság nem hagyja 
jóvá a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok tervezetét, vagy módosítja azokat, 
a Bizottság erről indokokkal alátámasztva 
tájékoztatja a Hatóságot, az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot. 
2. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
egy hónapon belül meghívhatja a 
Parlament vagy a Tanács illetékes 
bizottsága eseti ülésére az illetékes biztost 
és a Hatóság elnökét eltérő véleményeik 
ismertetésére és kifejtésére.

Or. en


