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Módosítás 146
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat: Javaslat:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság létrehozásáról

az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság létrehozásáról

Or. en

Módosítás 147
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 piaci szereplők napi 
felügyeletét tagállami szinten hagyva, a 
határokon átnyúlóan tevékenykedő
csoportok felügyeletében pedig központi 
szerepet biztosítva a felügyeleti 
kollégiumoknak. El kell érni továbbá a 
pénzügyi piaci szereplőkre és pénzügyi
piacokra vonatkozó szabályok nagyobb 
harmonizációját és egységes alkalmazását. 
Indokolt létrehozni az Európai Értékpapír-
piaci Felügyeleti Hatóságot, vele 
párhuzamosan pedig az Európai Biztosítás-
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatóságot és az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóságot (az európai felügyeleti

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerét a nemzeti és uniós felügyeleti 
hatóságok hálózataként célszerű 
kialakítani, az uniós dimenzióval nem 
rendelkező pénzügyi intézmények napi 
felügyeletét pedig tagállami szinten 
hagyva. A felügyeleti kollégiumoknak a
határokon átnyúlóan tevékenykedő, uniós 
dimenzióval nem rendelkező 
intézményeket kell felügyelniük. A 
Hatóságnak fokozatosan át kell vennie az 
uniós dimenzióval rendelkező 
intézmények felügyeletét. El kell érni 
továbbá a pénzügyi intézményekre és 
piacokra vonatkozó szabályok nagyobb 
harmonizációját és egységes alkalmazását. 
Indokolt létrehozni az Európai Értékpapír-
piaci Felügyeleti Hatóságot, vele 
párhuzamosan egy Európai Felügyeleti
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hatóságokat). Hatóságot (Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet), egy 
Európai Felügyeleti Hatóságot 
(Bankfelügyelet), illetve egy Európai 
Felügyeleti Hatóságot (Vegyes Bizottság).
Az Európai Rendszerkockázati Testület a 
Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének részét fogja képezni.

Or. en

Módosítás 148
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállamok illetékes hatóságainak 
feladatait, beleértve az egymással és a 
Bizottsággal való együttműködést is, a 
következő jogi aktusok állapítják meg: a 
befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 
1997. március 3-i 97/9/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1, a fizetési és 
értékpapír-elszámolási rendszerekben az 
elszámolások véglegességéről szóló 1998. 
május 19-i 98/26/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv2, az értékpapírok hivatalos 
tőzsdei jegyzésre történő bevezetéséről és 
az ilyen értékpapírokról közzéteendő 
információkról szóló 2001. május 28-i 
2001/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv3, a pénzügyi biztosítékokról szóló 
megállapodásokról szóló 2002. június 6-i 
2002/47/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv4, a pénzügyi konglomerátumhoz 
tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és 
befektetési vállalkozások kiegészítő 
felügyeletéről szóló 2002. december 16-i 
2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi 

(11) A tagállamok illetékes hatóságainak 
feladatait, beleértve az egymással és a 
Bizottsággal való együttműködést is, a 
következő jogi aktusok állapítják meg: a 
befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 
1997. március 3-i 97/9/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a fizetési és 
értékpapír-elszámolási rendszerekben az 
elszámolások véglegességéről szóló 1998. 
május 19-i 98/26/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, az értékpapírok hivatalos 
tőzsdei jegyzésre történő bevezetéséről és 
az ilyen értékpapírokról közzéteendő 
információkról szóló 2001. május 28-i 
2001/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a pénzügyi biztosítékokról szóló 
megállapodásokról szóló 2002. június 6-i 
2002/47/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a pénzügyi konglomerátumhoz 
tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és 
befektetési vállalkozások kiegészítő 
felügyeletéről szóló 2002. december 16-i 
2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi 

                                               
1 HL L 84., 1997.3.26, 22. o.
2 HL L 166., 1998.6.11, 45. o.
3 HL L 184., 2001.7.6., 1. o.
4 HL L 168., 2002.6.27., 43. o.



AM\808173HU.doc 5/105 PE439.456v01-00

HU

irányelv1, a bennfentes kereskedelemről és 
a piaci manipulációról (piaci visszaélés) 
szóló 2003. január 28-i 2003/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv2, az 
értékpapírok nyilvános kibocsátásakor 
vagy piaci bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv 
módosításáról szóló 2003. november 4-i 
2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv3, a nyilvános vételi ajánlatról 
szóló 2004. április 21-i 2004/25/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv4, a
pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004. 
április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv5, a szabályozott piacra 
bevezetett értékpapírok kibocsátóival 
kapcsolatos információkra vonatkozó 
átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról szóló 2004. december 
15-i 2004/109/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv6, a pénzügyi 
rendszereknek a pénzmosás, valamint 
terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv7, a 
fogyasztói pénzügyi szolgáltatások 
távértékesítéssel történő forgalmazásáról 
szóló 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv8, a 
befektetési vállalkozások és hitelintézetek 
tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg)
szóló 2006. június 14-i 2006/49/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv9 –
nem sértve az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság prudenciális felügyeletre 
vonatkozó hatáskörét –, az átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív 

irányelv, a bennfentes kereskedelemről és a 
piaci manipulációról (piaci visszaélés) 
szóló 2003. január 28-i 2003/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, az 
értékpapírok nyilvános kibocsátásakor 
vagy piaci bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv 
módosításáról szóló 2003. november 4-i 
2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv, a pénzügyi eszközök piacairól 
szóló 2004. április 21-i 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 
szabályozott piacra bevezetett értékpapírok 
kibocsátóival kapcsolatos információkra 
vonatkozó átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról és a 2001/34/EK 
irányelv módosításáról szóló 2004. 
december 15-i 2004/109/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a pénzügyi 
rendszereknek a pénzmosás, valamint 
terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a fogyasztói 
pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról szóló 2002. 
szeptember 23-i 2002/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a befektetési 
vállalkozások és hitelintézetek 
tőkemegfeleléséről szóló 2006. június 14-i 
2006/49/EK európai parlamenti  és tanácsi 
irányelv (átdolgozott szöveg) (az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság prudenciális
felügyeletet érintő hatáskörének sérelme 
nélkül), az átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozásokról szóló 2009. július 13-i 
2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi 

                                                                                                                                                  
1 HL L 35., 2003.2.11., 1. o.
2 HL L 96., 2003.4.12., 16. o.
3 HL L 345., 2003.12.31., 64. o.
4 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.
5 HL L 145., 2004.4.30., 1. o.
6 HL L 390., 2004.12.31., 38. o.
7 HL L 309.,2005.11.25., 15. o.
8 HL L 271., 2002.10.9., 16. o.
9 HL L 177., 2006.6.30., 201. o.
10 [A hivatkozás még nem elérhető]
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befektetési vállalkozásokról szóló 2009. 
július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv10, a(z) … irányelv (a 
jövőbeli ABAK-irányelv), és a(z) … 
rendelet (a jövőbeli, hitelminősítő 
intézetekről szóló rendelet), valamint az 
ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és 
határozat, és a Hatóságra feladatokat 
ruházó bármely további közösségi
intézkedés.

irányelv, a(z) … irányelv (a jövőbeli 
ABAK-irányelv), és a(z) … rendelet (a 
jövőbeli, hitelminősítő intézetekről szóló 
rendelet), valamint az ezeken alapuló 
összes irányelv, rendelet és határozat, és a 
Hatóságra feladatokat ruházó bármely 
további uniós intézkedés

Or. en

Indokolás

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Módosítás 149
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) 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 befektetők és a 
fogyasztók megfelelő védelme. A 
hatékonyság érdekében célszerű, hogy a 
Hatóság, mint igen speciális szaktudással 

(14) A technikai standardokat a 
Bizottságnak az uniós joggal összhangban 
jóvá kell hagynia, hogy ezáltal kötelező 
joghatással ruházza fel őket. A Bizottság 
részben vagy egészben el is utasíthatja a 
standardokat, például akkor, ha azok nem 
összeegyeztethetők az európai uniós
joggal, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét, vagy szemben állnak a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacának 
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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.

alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi 
szolgáltatásokat szabályozó európai uniós
joganyag tartalmaz. A standardok gyors és 
zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról, részleges jóváhagyásról 
vagy elutasításról szóló határozat 
meghozatalára. A technikai standardok 
kidolgozására e rendeletben 
meghatározott folyamat nem sérti a 
Bizottság azon jogát, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikke értelmében felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el. A technikai 
standardok által érintett ügyek nem 
igényelnek szakpolitikai döntéseket, 
tartalmukat az 1. szinten elfogadott uniós 
intézkedések szabályozzák. A standardok 
Hatóság általi kidolgozásával biztosítható, 
hogy a standardok teljes mértékben 
hasznosítsák a nemzeti felügyeleti 
hatóságok speciális szaktudását.

Or. en

Indokolás

A Bizottságot nem szabad felhatalmazni a technikai standardok módosítására. Ezek 
természetükből adódóan technikai jellegűek, ennélfogva kizárólag az európai felügyeleti 
hatóságon belüli technikai szakértőknek kell ezeket kidolgozniuk.  Amennyiben e standardok 
jogi szempontból vagy az egységes piaci szempontjából nem lennének megfelelőek, a 
Bizottság részben vagy egészben visszautasíthatja azokat. 

Módosítás 150
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált technikai 
standardok létrehozása céljából hatékony 
eszközre van szükség, ezáltal – és az 

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált technikai 
standardok létrehozása céljából hatékony 
eszközre van szükség, ezáltal – és az 
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egységes szabálykönyv révén is – Európa-
szerte biztosítható a versenyfeltételek 
egyenlősége, valamint a befektetők és a
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.

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. A technikai standardok 
megtervezése során a Hatóság figyelembe 
veszi a pénzügyi intézmények különböző 
struktúráit és kockázati profiljait. A 
Hatóság különösen törekszik annak 
biztosítására, hogy az uniós székhelyű, a 
tagok tulajdonában álló és a szociális
kirekesztés elleni küzdelemben jelentős 
szerepet játszó pénzügyi intézményekre ne 
helyezzen szükségtelen terheket. 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. 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 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 151
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) 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 befektetők és a 
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.

(14) 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 befektetők és a 
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. E 
standardok ezért nem állhatnak 
ellentétben egyetlen tagállam 
szabályozásával sem, mivel az ilyen 
szabályozás arra utal, hogy a kérdésben 
politikai döntés született.  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, világos és 
átlátható elvek alapján. Elutasításukra
például akkor kerülhet sor, 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 152
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) 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 befektetők és a 
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.

(14) 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 befektetők és a 
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. 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. E standardokat a Bizottság 
nem módosíthatja. A Bizottság csak abban 
az esetben utasíthatja el ezeket, 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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Indokolás

A Hatóság függetlenségének biztosítása és szakértelmének tiszteletben tartása érdekében a 
Bizottságnak nem szabad felhatalmazást kapnia a Hatóság által javasolt technikai standardok 
módosítására. A Bizottság jogkörét arra kell korlátozni, hogy ellenőrizze a technikai 
standardok tervezetét, valamit – világos és átlátható elvek alapján – elfogadja vagy elutasítsa 
azokat.

Módosítás 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) 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.

(15) A technikai standardokat a 
Bizottságnak kell jóváhagynia, hogy 
ezáltal kötelező joghatással ruházza fel 
őket. A Bizottság részben vagy egészben el 
is utasíthatja a standardokat, például 
akkor, ha azok nem összeegyeztethetők az 
európai uniós joggal, nem tartják 
tiszteletben az arányosság elvét, vagy 
szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások 
belső piacának alapvető elveivel, 
amelyeket a pénzügyi szolgáltatásokat 
szabályozó európai uniós joganyag 
tartalmaz. A standardok gyors és 
zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról, részleges jóváhagyásról 
vagy elutasításról szóló határozat 
meghozatalára. A technikai standardok 
kidolgozására e rendeletben meghatározott 
folyamat nem sérti a Bizottság azon jogát, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el. A technikai standardok által 
érintett ügyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket, tartalmukat az 1. 
szinten elfogadott uniós intézkedések 
szabályozzák. A standardok Hatóság általi 
kidolgozásával biztosítható, hogy a 
standardok teljes mértékben hasznosítsák a 
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nemzeti felügyeleti hatóságok speciális 
szaktudását.

Or. en

Módosítás 154
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) 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 piaci szereplőknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók.

törölve

Or. en
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Módosítás 155
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) 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 piaci szereplőknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók.

(21) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy az európai 
uniós pénzügyi rendszer 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 érzékeny jellegét, a vészhelyzet 
fennállásának megállapítására vonatkozó 
hatáskörrel a Tanácsot kell felruházni a 
Bizottsággal, az ESRB-vel és adott esetben 
az európai felügyeleti hatóságokkal 
folytatott megfelelő konzultációt követően.

Or. en

Módosítás 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy a közösségi
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén a Közösség
gyors és összehangolt cselekvése 

(21) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy az uniós
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén az Unió gyors és 
összehangolt cselekvése szükséges. A 
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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 piaci szereplőknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók.

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 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 piaci szereplőknek 
címzett határozatokat fogadjon el az uniós
jog azon területein, amelyek rájuk 
közvetlenül alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 157
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) 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 

(21) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy az európai 
uniós pénzügyi rendszer stabilitásának
komoly veszélyeztetettsége esetén az EU
gyors és összehangolt cselekvése 
szükséges. A Hatóságot ezért fel kell 
jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat a vészhelyzet orvoslására 
szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze.
A vészhelyzet fennállását az Európai 
Rendszerkockázati Testület állapítja meg.
A vészhelyzet eredményes kezelése 
érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a 
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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 piaci szereplőknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók.

válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi piaci szereplőknek 
címzett határozatokat fogadjon el az uniós
jog azon területein, amelyek rájuk 
közvetlenül alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi szolgáltatások uniós belső piacának létrehozása összehangolt cselekvést tesz 
szükségesség annak érdekében, hogy szembe lehessen szállni az esetlegesen felmerülő 
vészhelyzetekkel, mivel az egyik tagállamban megjelenő válság gyorsan átterjedhet a 
határokon túlra. Ezért fel kell hatalmazni az ESRB-t a vészhelyzet fennállásának 
megállapítására vonatkozó jogkörrel. Az ESRB kiválóan alkalmas az esetleges vészhelyzetek 
azonosítására, hiszen olyan technikai testület, amelyet a pénzügyi stabilitásra leselkedő 
potenciális fenyegetések nyomon követésére hoztak létre.

Módosítás 158
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) 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 

(21) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy az európai 
uniós pénzügyi rendszer stabilitásának 
komoly veszélyeztetettsége esetén az EU
gyors és összehangolt cselekvése 
szükséges. A Hatóságot ezért fel kell 
jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat a vészhelyzet orvoslására 
szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze.
A vészhelyzet fennállását az Európai 
Rendszerkockázati Testület állapítja meg. 
A vészhelyzetet az Európai 
Rendszerkockázati Testület javaslatára a 
Bizottság hirdeti ki. A vészhelyzet
eredményes kezelése érdekében az 
illetékes nemzeti felügyeleti hatóság 
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feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a 
válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi piaci szereplőknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók.

tétlensége esetén célszerű feljogosítani a 
Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak 
csökkentése és a piacokba vetett bizalom 
helyreállítása érdekében, utolsó 
lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi piaci 
szereplőknek címzett határozatokat 
fogadjon el az uniós jog azon területein, 
amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Az ESRB a legmegfelelőbb testület a vészhelyzet megállapítására. Mivel azonban a 
vészhelyzet fennállásának megállapítása jelentős mérlegelési jogkört igényel, a Szerződés 
értelmében a Bizottságnak kell meghoznia a végső döntést.

Módosítás 159
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A G20-csoport vezetői által a 2009. 
április 2-i londoni találkozón elfogadott, a 
pénzügyi rendszer megerősítéséről szóló 
nyilatkozat továbbá azt tartalmazza, hogy 
„iránymutatást kell adni a felügyeleti 
kollégiumok létrehozását, működését és az 
azokban való részvételt illetően, valamint 
támogatni kell e kollégiumokat, ideértve a 
rendszerszintű fontossággal bíró 
határokon átnyúló vállalatok folyamatos 
azonosítását is”. 

Or. en
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Módosítás 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A hatékony és eredményes felügyelet 
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 piaci szereplőknek címzett 
határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók.

(22) A hatékony és eredményes felügyelet 
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 piaci szereplőknek címzett 
határozatokat fogadjon el az uniós jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. Olyan esetekben, amikor 
a vonatkozó európai uniós jogszabály 
mérlegelési jogkört biztosít a tagállamok 
számára, e jogkör gyakorlása az európai 
uniós jog értelmében nem száll át a 
Hatóságra. 

Or. en
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Módosítás 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski 

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A hatékony és eredményes felügyelet 
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 piaci szereplőknek címzett 
határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók.

(22) A hatékony és eredményes felügyelet 
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 erre vonatkozó 
hatáskörét az 1. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott ágazati jogszabályokban 
pontosítani kell. 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 piaci szereplőknek címzett 
határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás a 11. cikk (1) bekezdésének a kötelező jellegű közvetítésről szóló 
rendelkezéséhez javasolt módosításokat követi. A rendelettervezetnek csak az ESMA kötelező 
jellegű közvetítésre vonatkozó jogkörét és az eljárást kell tartalmaznia. A kötelező jellegű 
közvetítés alkalmazási körét azonban eseti alapon az ágazati szabályozásban kell rögzíteni.
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Módosítás 162
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A hatékony és eredményes felügyelet 
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 piaci szereplőknek címzett 
határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók.

(22) A hatékony és eredményes felügyelet 
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 európai 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 piaci szereplőknek címzett 
határozatokat fogadjon el az európai uniós
jog azon területein, amelyek rájuk 
közvetlenül alkalmazandók. Ez 
alkalmazandó akkor is, ha a felügyeleti 
testületben nézeteltérések vannak.

Or. en
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Módosítás 163
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) 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 
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 

(24) 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 hatóságnak a feladatai 
átruházására vonatkozó jogát. 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 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 
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ilyen megállapodásokat központilag kell 
közzétenni, hogy az összes érintett fél 
időben, átlátható módon és könnyen 
hozzájuk férjen.

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 164
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) 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.

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

Or. en
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Módosítás 165
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A pénzügyi stabilitás megóvása 
érdekében már korai szakaszban 
azonosítani kell a mikroprudenciális 
szinten jelentkező tendenciákat, potenciális 
kockázatokat és sebezhető pontokat, 
figyelemmel a határokon átnyúló és az 
ágazatközi jelenségekre is. A Hatóságnak a 
hatáskörébe eső területeken figyelnie és 
értékelnie kell az ilyen jelenségeket, és 
szükség esetén rendszeresen – vagy adott 
esetben eseti alapon – tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi 
európai felügyeleti hatóságot és az Európai 
Rendszerkockázati Testületet. A
Hatóságnak közösségi szinten össze kell 
hangolnia a pénzügyi piaci szereplők káros 
piaci fejleményekkel szembeni 
rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, 
annak biztosítására, hogy e teszteket 
nemzeti szinten a lehető legjobb 
módszertannal végezzék.

(28) A pénzügyi stabilitás megóvása 
érdekében már korai szakaszban 
azonosítani kell a mikroprudenciális 
szinten jelentkező tendenciákat, potenciális 
kockázatokat és sebezhető pontokat, 
figyelemmel a határokon átnyúló és az 
ágazatközi jelenségekre is. A Hatóságnak a 
hatáskörébe eső területeken figyelnie és 
értékelnie kell az ilyen jelenségeket, és 
szükség esetén rendszeresen – vagy adott 
esetben eseti alapon – tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi 
európai felügyeleti hatóságot és az Európai 
Rendszerkockázati Testületet. A 
Hatóságnak európai uniós szinten
kezdeményeznie kell és össze kell 
hangolnia a pénzügyi piaci szereplők káros 
piaci fejleményekkel szembeni 
rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, 
annak biztosítására, hogy e teszteket 
nemzeti szinten a lehető legjobb 
módszertannal végezzék. A feladatainak 
végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás 
érdekében a Hatóságnak közgazdasági 
elemzést kell készítenie a piacokról, 
valamint a lehetséges fejlemények rájuk 
gyakorolt hatásáról.

Or. en

Indokolás

A közgazdasági elemzés lehetővé teszi az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
számára, hogy megalapozottabb döntéseket hozzon tevékenységeinek a szélesebb piacra 
gyakorolt hatásaival, illetve a szélesebb piacon bekövetkezett eseményeknek a saját 
tevékenységeire gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Ez összhangban áll a tagállami szintű 
legjobb gyakorlatokkal.
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Módosítás 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) 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.

(29) 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 167
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
33 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 értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoportot, amely
kiegyensúlyozott összetételben képviseli a 
közösségi pénzügyi piaci szereplőket 
(beleértve adott esetben az intézményi 
befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői),
azok munkavállalóit, valamint a pénzügyi 

(33) 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 technikai standardok, iránymutatások 
és ajánlások elfogadása előtt a
Hatóságnak hatáselemzést kell végeznie 
annak biztosítására, hogy betartsák a 
kiváló minőségű szabályozásra vonatkozó 
helyes gyakorlatokat. A hatékony külső 
segítségnyújtás érdekében e célból 
indokolt létrehozni egy értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoportot, amely
megfelelő arányban képviseli az EU
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szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az 
értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy közösségi jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 
felé.

pénzügyi piacának szereplőit (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), a szakszervezeteket, az egyetemi 
köröket, valamint a pénzügyi 
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az 
értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy európai uniós jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 
felé.

Or. en

Indokolás

A különböző érintett felek képviseletének nem kiegyensúlyozottnak, hanem a megoldandó 
feladatokhoz mérten megfelelőnek kell lennie.

Módosítás 168
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
33 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 értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoportot, amely
kiegyensúlyozott összetételben képviseli a 
közösségi pénzügyi piaci szereplőket
(beleértve adott esetben az intézményi 
befektetőket és más pénzügyi
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), 
azok munkavállalóit, valamint a pénzügyi 

(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 értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoportot, amely képviseli
az európai uniós pénzügyi piaci 
szereplőket (beleértve adott esetben az 
intézményi befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), 
azok munkavállalóit, valamint a pénzügyi 
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
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szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az 
értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy közösségi jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 
felé.

felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az 
értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport 
legalább 15 tagja a fogyasztókat és a 
felhasználókat képviseli, 5 tagja 
független, élvonalbeli tudományos 
szakember, továbbá 10 tagja az ágazat és 
az ágazati alkalmazottak képviselője. Az 
értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy uniós jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.

Or. en

Módosítás 169
Thijs Berman

Rendeletre irányuló javaslat
33 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 értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli a 
közösségi pénzügyi piaci szereplőket
(beleértve adott esetben az intézményi 
befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői),
azok munkavállalóit, valamint a pénzügyi 
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az 
értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy közösségi jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 

(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 értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli az 
európai uniós pénzügyi piaci szereplőket
(beleértve adott esetben az intézményi 
befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), a 
szakszervezeteket, a tudományos köröket,
valamint a pénzügyi szolgáltatások
fogyasztói szervezeteit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az 
értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy uniós jogszabályok által 
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felé. létrehozott felhasználói csoportok felé.

Or. en

Indokolás

A szakszervezetek és a fogyasztói szervezetek az alkalmazottak és a fogyasztók szervezett 
képviselői. Az ágazatokon átnyúló tevékenységek mélyreható ismerete révén ők a 
legalkalmasabbak rá, hogy az érdekképviseleti csoporton belül ellássák az alkalmazottak és 
fogyasztók érdekeinek védelmét.

Módosítás 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
33 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 értékpapír-
piaci érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli a 
közösségi pénzügyi piaci szereplőket
(beleértve adott esetben az intézményi 
befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), 
azok munkavállalóit, valamint a pénzügyi 
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az 
értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy közösségi jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 
felé.

(33) A Hatóságnak lehetővé kell tennie, 
hogy valamennyi érdekelt fél részt 
vehessen az általa végzett munkával 
kapcsolatos konzultációkon, és ésszerű 
lehetőséget kell biztosítania számukra, 
hogy észrevételezzék a javasolt 
intézkedéseket. A hatékonyság érdekében e
célból indokolt létrehozni egy értékpapír-
piaci érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli az 
európai uniós pénzügyi piaci szereplőket
(beleértve adott esetben az intézményi 
befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), 
azok munkavállalóit, valamint a pénzügyi 
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az 
értékpapír-piaci 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 csoport számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy részt vegyen a 
konzultációkban és – amennyiben szükségesnek tartja – észrevételezze a Hatóság munkáját. A 
csoportban részt vevő egyes érintettek maguk dönthetik el, hogy részt kívánnak-e venni a 
konzultációban.

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

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A jelentős forrásokkal és kapcsolati 
tőkével rendelkező ágazati képviselőkkel 
ellentétben a nonprofit szervezetek 
marginalizálódnak a pénzügyi 
szolgáltatások jövőjével kapcsolatos 
vitában és az ehhez kapcsolódó 
döntéshozatali folyamatban. Ezt a 
hátrányt kompenzálni kell, megfelelő 
finanszírozást biztosítva az értékpapír-
piaci érdekképviseleti csoportban dolgozó 
képviselőik számára. 

Or. en

Módosítás 172
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) 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

(34) 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
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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.

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. en

Indokolás

A 23. cikkhez a biztonsági záradék korlátozása érdekében fűzött módosítások következménye.

Módosítás 173
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) E rendelet hatálybalépésétől 
számított három éven belül, a megszerzett 
tapasztalatok alapján a Bizottság uniós 
szinten ad világos és ésszerű 
iránymutatást arról, hogy a tagállamok 
mikor alkalmazhatják a biztonsági 
záradékot. Ezt követően a biztonsági 
záradék alkalmazását ezen iránymutatás 
fényében kell értékelni.

Or. en

Indokolás

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in 
their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate that their 
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respective case falls within the scope of the guidance.

Módosítás 174
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) 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.

(38) A Hatóságot a felügyelőtanács által
irányított nyílt kiválasztási eljárást 
követően az Európai Parlament által 
kinevezett teljes munkaidős elnök képviseli.
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

Módosítás 175
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) 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.

(38) A Hatóságot a felügyelőtanács által
végzett előválogatás alapján az Európai 
Parlament által kiválasztott teljes 
munkaidős elnök képviseli. 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 biztosítani, hogy a nemzeti szintű felügyelet terén legnagyobb szakmai tapasztalattal 
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rendelkezők – vagyis a nemzeti felügyeletek – feladata legyen a legalkalmasabb jelölt 
kiválasztása az elnöki posztra. Ez megakadályozza azt is, hogy az európai intézmények által 
végzett előválogatás átpolitizálja a kinevezési folyamatot.

Módosítás 176
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az európai felügyeleti hatóságok 
tevékenységének ágazatközi összhangja 
érdekében e hatóságoknak az európai 
felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága
keretében szorosan össze kell hangolniuk 
tevékenységüket, és adott esetben közös 
állásfoglalást kell hozniuk. Célszerű, hogy
az európai felügyeleti hatóságok vegyes 
bizottsága átvegye a pénzügyi 
konglomerátumokkal foglalkozó vegyes 
bizottság összes feladatát. Szükség esetén, 
az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
hatáskörébe is tartozó intézkedéseket az 
érintett európai felügyeleti hatóságoknak 
párhuzamosan kell elfogadniuk.

(39) Az európai felügyeleti hatóságok 
tevékenységének ágazatközi összhangja 
érdekében e hatóságoknak az európai 
felügyeleti hatóságok (tanácsadó vegyes
bizottság) keretében szorosan össze kell 
hangolniuk tevékenységüket, és adott 
esetben közös állásfoglalást kell hozniuk.
Célszerű, hogy a tanácsadó vegyes 
bizottság koordinálja a három európai 
felügyeleti hatóságnak a pénzügyi 
konglomerátumokkal kapcsolatos 
feladatait. Szükség esetén, az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóság és az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság hatáskörébe is 
tartozó intézkedéseket az érintett európai 
felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan 
kell elfogadniuk. A tanácsadó vegyes 
bizottság elnöki tisztét éves rotációban a 
három felügyeleti hatóság elnöke látja el. 
A tanácsadó vegyes bizottság elnöke 
egyben az Európai Rendszerkockázati 
Testület alelnöke. A tanácsadó vegyes 
bizottság állandó titkársággal rendelkezik, 
alkalmazottait pedig a három európai 
felügyeleti hatóság kiküldött munkatársai 
adják, ami nem hivatalos 
információcserét és közös intézményi 
kultúra kialakítását teszi lehetővé a három 
európai felügyeleti hatóság között.

Or. en
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Indokolás

Megfelelően kell definiálni és kiterjeszteni a bizottsági javaslatban szereplő vegyes bizottság 
szerepét. A vegyes bizottságnak elő kell segítenie az európai felügyeleti hatóságok közötti 
információcserét, és lehetővé kell tenni, hogy az európai felügyeleti hatóságok tanuljanak 
egymástól. Teljes munkaidőben ezzel foglalkozó titkárságot kell a vegyes bizottság 
rendelkezésére bocsátani, hogy támogassa tevékenységét, amely magában foglalhatja a 
pénzügyi konglomerátumok felügyeletét, illetve az EKB személyzete által kialakított 
makroökonómiai célkitűzésekkel kapcsolatos mikroökonómiai elemzést az ESRB titkárságán 
belül.

Módosítás 177
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Át kell gondolni az új felügyeleti 
rendszer végrehajtását, és alaposan 
értékelni kell hatékonyságát. Közép- és 
hosszú távon fontolóra kell venni, hogy át 
lehet-e alakítani a felügyeleti struktúrát 
egy olyan rendszerré, amely csupán két 
hatóságból állna, ezek közül az egyik a 
mikroprudenciális felügyeletért lenne 
felelős, a másik pedig az átláthatóságért, a 
befektetők védelméért és a piac 
integritásáért.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő felügyeleti struktúra az egyes közvetítői típusokkal 
foglalkozó felügyeleti hatóságok hagyományos sémáján alapszik. Mivel azonban a közvetítők 
között nem mindig lehet éles különbséget tenni, közép- és hosszú távon meg kell fontolni, hogy 
nem lenne-e megfelelőbb egy más típusú felügyeleti struktúra.
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Módosítás 178
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(41) A Hatóság működési autonómiájának 
és függetlenségének biztosítása érdekében 
önálló költségvetést kell megállapítani 
számára, amelynek bevételei alapvetően a 
nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó 
kötelező hozzájárulásból és az Európai 
Uniós általános költségvetéséből erednek, 
azon belül pedig egy külön költségvetési 
sorból. Az európai uniós hozzájárulás 
tekintetében az európai uniós költségvetési 
eljárás szabályait kell irányadónak 
tekinteni. Az elszámolások ellenőrzését a 
Számvevőszéknek kell végeznie.

Or. en

Indokolás

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Módosítás 179
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A Hatóság működési autonómiájának 
és függetlenségének biztosítása érdekében 
önálló költségvetést kell megállapítani 
számára, amelynek bevételei alapvetően a 
nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó 

(41) A Hatóság működési autonómiájának 
és függetlenségének biztosítása érdekében 
önálló költségvetést kell megállapítani 
számára, amelynek bevételei alapvetően a 
nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó 
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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 
Számvevőszéknek kell végeznie.

kötelező hozzájárulásból és az Európai 
Uniós általános költségvetéséből és a 
pénzügyi intézmények által fizetett 
közvetlen díjakból erednek. Az európai 
uniós hozzájárulás tekintetében az európai 
uniós költségvetési eljárás szabályait kell 
irányadónak tekinteni. Az elszámolások 
ellenőrzését a Számvevőszéknek kell 
végeznie.

Or. en

Módosítás 180
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot (a 
továbbiakban: a Hatóság).

1. Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot (a 
továbbiakban: a Hatóság).

Or. en

Módosítás 181
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság a 97/9/EK irányelv, a 
98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, 
a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 
2003/71/EK irányelv, a 2004/25/EK 
irányelv, a 2004/39/EK irányelv, a 
2004/109/EK irányelv, a 2005/60/EK 
irányelv, a 2009/65/EK irányelv, a 
2002/65/EK irányelv, a 2006/49/EK
irányelv (az Európai Bankfelügyeleti 

2. A Hatóság a 97/9/EK irányelv, a 
98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, 
a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 
2003/71/EK irányelv, a 2004/39/EK 
irányelv, a 2004/109/EK irányelv, a 
2009/65/EK irányelv, a 2002/65/EK 
irányelv, a 2007/36/EK irányelv és (az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
prudenciális felügyeletet érintő 
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Hatóság prudenciális felügyeletet érintő 
hatáskörének sérelme nélkül), a(z) … 
irányelv [a jövőbeli ABAK-irányelv], és a 
… rendelet [a jövőbeli, hitelminősítő 
intézetekről szóló rendelet], valamint az
ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és 
határozat, és a Hatóságra feladatokat 
ruházó bármely további közösségi 
intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

hatáskörének sérelme nélkül) a 
2006/49/EK irányelv, az ABAK-irányelv 
és az 1060/2009-EK rendelet [a 
hitelminősítő intézetekről szóló rendelet], 
valamint a 2005/60/EK irányelv és a 
2002/65/EK irányelv vonatkozó részei 
(amennyiben azok alkalmazandók a 
befektetési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokra, illetve a befektetési 
jegyeiket vagy részvényeiket forgalmazó 
kollektív befektetési vállalkozásokra), 
valamint az e jogi aktusokon alapuló 
összes irányelv, rendelet és határozat, és a 
Hatóságra feladatokat ruházó bármely 
további uniós jogi aktus hatályán belül jár 
el.

Or. en

Indokolás

A Hatóság jogkörét nem csak a tanácsi álláspontban szereplő irányelvekre kell kiterjeszteni, 
hanem a részvényesi jogokról szóló irányelvre (2007/36/EK) is.

Módosítás 182
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság a 97/9/EK irányelv, a 
98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, 
a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 
2003/71/EK irányelv, a 2004/25/EK 
irányelv, a 2004/39/EK irányelv, a 
2004/109/EK irányelv, a 2005/60/EK 
irányelv, a 2009/65/EK irányelv, a 
2002/65/EK irányelv, a 2006/49/EK 
irányelv (az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság prudenciális felügyeletet érintő 
hatáskörének sérelme nélkül), a(z) … 
irányelv [a jövőbeli ABAK-irányelv], és a 
… rendelet [a jövőbeli, hitelminősítő 
intézetekről szóló rendelet], valamint az 

2. A Hatóság a 97/9/EK irányelv, a 
98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, 
a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 
2003/71/EK irányelv, a 2004/39/EK 
irányelv, a 2004/109/EK irányelv, a 
2005/60/EK irányelv, a 2009/65/EK 
irányelv, a 2002/65/EK irányelv, a 
2006/49/EK irányelv (az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság prudenciális 
felügyeletet érintő hatáskörének sérelme 
nélkül), a(z) … irányelv [a jövőbeli 
ABAK-irányelv], és a … rendelet [a 
jövőbeli, hitelminősítő intézetekről szóló 
rendelet], valamint az ezeken alapuló 
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ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és 
határozat, és a Hatóságra feladatokat 
ruházó bármely további közösségi
intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

összes irányelv, rendelet és határozat, és a 
Hatóságra feladatokat ruházó bármely 
további uniós intézkedés alkalmazási 
körén belül jár el.

Or. en

Indokolás

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Módosítás 183
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság a 97/9/EK irányelv, a 
98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, 
a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 
2003/71/EK irányelv, a 2004/25/EK 
irányelv, a 2004/39/EK irányelv, a 
2004/109/EK irányelv, a 2005/60/EK 
irányelv, a 2009/65/EK irányelv, a 
2002/65/EK irányelv, a 2006/49/EK 
irányelv (az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság prudenciális felügyeletet érintő 
hatáskörének sérelme nélkül), a(z) … 
irányelv [a jövőbeli ABAK-irányelv], és a 
… rendelet [a jövőbeli, hitelminősítő 
intézetekről szóló rendelet], valamint az 
ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és 

2. A Hatóság a 97/9/EK irányelv, a 
98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, 
a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a
2003/71/EK irányelv, a 2004/39/EK 
irányelv, a 2004/109/EK irányelv, a 
2005/60/EK irányelv, a 2009/65/EK 
irányelv, a 2002/65/EK irányelv, a 
2006/49/EK irányelv (az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság prudenciális 
felügyeletet érintő hatáskörének sérelme 
nélkül), a(z) … irányelv [a jövőbeli 
ABAK-irányelv], és a … rendelet [a 
jövőbeli, hitelminősítő intézetekről szóló 
rendelet], valamint az ezeken alapuló 
összes irányelv, rendelet és határozat, és a 
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határozat, és a Hatóságra feladatokat 
ruházó bármely további közösségi
intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

Hatóságra feladatokat ruházó bármely 
további uniós intézkedés alkalmazási 
körén belül jár el.

Or. en

Indokolás

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA’s powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flexibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a “contact committee” to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that that committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA’s powers in Article 1(2).

Módosítás 184
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság a 97/9/EK irányelv, a 
98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, 
a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 
2003/71/EK irányelv, a 2004/25/EK 
irányelv, a 2004/39/EK irányelv, a 
2004/109/EK irányelv, a 2005/60/EK 
irányelv, a 2009/65/EK irányelv, a 
2002/65/EK irányelv, a 2006/49/EK 
irányelv (az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság prudenciális felügyeletet érintő 
hatáskörének sérelme nélkül), a(z) … 
irányelv [a jövőbeli ABAK-irányelv], és a 
… rendelet [a jövőbeli, hitelminősítő 
intézetekről szóló rendelet], 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 jelen rendelet, a 97/9/EK 
irányelv, a 98/26/EK irányelv, a 
2001/34/EK irányelv, a 2002/47/EK 
irányelv, a 2002/87/EK irányelv, a 
2003/6/EK irányelv, a 2003/71/EK 
irányelv, a 2004/25/EK irányelv, a 
2004/39/EK irányelv, a 2004/109/EK 
irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 
2009/65/EK irányelv, a 2002/65/EK 
irányelv, a 2006/49/EK irányelv (az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
prudenciális felügyeletet érintő 
hatáskörének sérelme nélkül), a(z) … 
irányelv [a jövőbeli ABAK-irányelv], és a 
… rendelet [a jövőbeli, hitelminősítő 
intézetekről szóló rendelet], valamint az 
ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és 
határozat, és a Hatóságra feladatokat 
ruházó bármely további uniós intézkedés 
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alkalmazási körén belül jár el.

Or. en

Módosítás 185
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 a. A Hatóság intézkedéseket hoz továbbá 
a (2) bekezdésben említett jogszabályok 
által lefedett tevékenységi területen, 
ideértve a részvényesi jogokhoz 
kapcsolódó, valamint a vállalatirányítási, 
könyvvizsgálási és pénzügyi beszámolási 
kérdéseket is, amennyiben a Hatóság ezen 
intézkedései az ebben a bekezdésben 
említett jogszabályok hatékony és 
következetes alkalmazásának 
biztosításához szükségesek. A Hatóság 
továbbá megfelelő intézkedéseket hoz a 
nyilvános vételi ajánlatok, az elszámolási 
kérdések, valamint az értékpapírosítás, a 
fedezet nélküli eladások és a származtatott 
pénzügyi eszközök területén is, beleértve a 
standardizálást is.

Or. en

Módosítás 186
Gianni Pittella

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

3. E rendelet rendelkezései nem sértik a 
Bizottság jogköreit, különösen az Európai 



PE439.456v01-00 38/105 AM\808173HU.doc

HU

226. cikke szerinti, a közösségi jog 
betartásának biztosítására vonatkozó 
jogkört.

Unió működéséről szóló szerződés 258. 
cikke szerinti, az uniós jog betartásának
biztosítására vonatkozó jogkört.

Or. en

Módosítás 187
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 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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 elősegíti a pénzügyi rendszer 
fenntarthatóságát és a szilárd európai 
pénzügyi piacot azzal a céllal, hogy 
hozzájáruljon a következőkhöz: i. a belső 
piac működőképességének fokozásához, 
különösen a szabályozás és felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén, ii. 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 uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához.

Or. en
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Módosítás 188
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 
fokozásához, különösen a szabályozás és
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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 és 
versenyképességének fokozásához a 
pénzügyi integráció és az azonos 
versenyfeltételek alapján, a rendszerszintű 
és határokon átnyúló kockázatok 
kialakulásának megelőzéséhez és 
felszámolásához, különösen a szabályozás 
és magas színvonalú, hatékony és
következetes európai szintű felügyelet
révén, ii. 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 uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 189
Gianni Pittella

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 

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a
befektetők védelméhez , ii. a belső piac 
működőképességének fokozásához, 
különösen a szabályozás és felügyelet 
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szintje révén, ii. 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.

magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén, továbbá a befektetők megfelelő 
tájékoztatásának biztosításához, 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 uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 190
Thomas Mann

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 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 és 
minőségének fokozásához, különösen a 
szabályozás és felügyelet magas, hatékony 
és egyenletes szintje révén, ii. 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 uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához.
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Or. en

Módosítás 191
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 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 szabályozási arbitrázs 
és a tagállamok között a szabályozás és a 
végrehajtás szigora tekintetében kialakuló 
indokolatlan versengés 
megakadályozásához, ii. 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 uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 192
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a befektetők, az egyéb 
érintett felek és az államháztartás
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 uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 193
Marta Andreasen

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 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 

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 befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, és a likviditás 
biztosításához minden piaci körülmények 
között, 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 uniós jogszabályok következetes, 
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alkalmazásához. hatékony és eredményes alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

A felügyeleti hatóság fellép a piaci likviditás megőrzése érdekében.

Módosítás 194
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 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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, ii. a befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének, valamint a reálgazdasággal 
való fenntartható kölcsönhatásainak
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 uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához.

Or. en
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Módosítás 195
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 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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, ii. a befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, iv. a
pénzügyek prociklikusságának 
csökkentéséhez és általánosságban a
pénzügyi rendszer rövid, közép- és hosszú 
távú 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 uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 196
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 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 

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 befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
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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.

működésének biztosításához, iv. a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a monetáris politika 
zökkenőmentes piaci végrehajtásának 
elősegítéséhez, a hitelezési tevékenység 
nyomon követhetőségének, valamint a 
bankbetétek és intézményi alapok 
ellenőrzésének biztosításához. 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

Módosítás 197
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 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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, ii. 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, 
figyelembe véve egyúttal a belső piacon a 
verseny és az innováció fokozásának, 
valamint a világszintű versenyképesség 
biztosításának szükségességét. E célból a 
Hatóság a felügyeleti konvergencia 
elősegítésével és az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak nyújtott 
véleményekkel hozzájárul az 1. cikk (2) 
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bekezdésében említett uniós jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az európai felügyeleti hatóság bármely intézkedésének végrehajtása során 
tekintetbe vegye a tágabb értelemben vett globális versenyt, ideértve az önkényes szabályozás
megelőzését is. Az európai felügyeleti hatóságnak közgazdasági elemzést kell végeznie, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzon tevékenységeinek a szélesebb piacra gyakorolt 
hatásaival, illetve a szélesebb piacon bekövetkezett eseményeknek a saját tevékenységeire 
gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Ez összhangban áll a tagállami szintű legjobb 
gyakorlatokkal.

Módosítás 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 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, ii. 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, 
valamint közgazdasági piacelemzések 
készítésével és a Hatóság céljainak 
előmozdításával hozzájárul az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett uniós jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en



AM\808173HU.doc 47/105 PE439.456v01-00

HU

Módosítás 199
Gianni Pittella

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 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, ii. 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 európai uniós jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 200
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i)
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 

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

szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, iv. a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez és vi. a 
szabályozási arbitrázs megelőzéséhez, 
valamint az egyenlő versenyfeltételek 
elősegítéséhez. 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. 
A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének (a 
továbbiakban:

Or. en

Módosítás 201
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, iv. a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez, és vi. az 
egyenlő versenyfeltételek elősegítése 
érdekében közös módszertan 
kidolgozásához a termékjellemzők és a 
forgalmazási folyamat által az 
intézmények pénzügyi helyzetére és a 
fogyasztóvédelemre gyakorolt hatás 
értékelése céljából. E célból a Hatóság a 
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alkalmazásához. 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. 
A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének (a 
továbbiakban:

Or. en

Módosítás 202
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i)
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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. a GMU céljainak eléréséhez. 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. A Hatóság részét képezi a 
Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének (a továbbiakban:

Or. en
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Módosítás 203
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i)
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, iv. a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez és vi. a 
szabályozási arbitrázs megelőzéséhez, 
valamint az egyenlő versenyfeltételek 
elősegítéséhez. 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. 
A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének (a 
továbbiakban:

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 

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

felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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 uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához. 
A Hatóság által kitűzött célok 
megvalósításának elősegítése érdekében 
közgazdasági piacelemzéseket végez.

Or. en

Módosítás 205
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, iv. a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez és vi. a 
szabályozási arbitrázs megelőzéséhez, 
valamint az egyenlő versenyfeltételek 
elősegítéséhez. E célból a Hatóság a 
felügyeleti konvergencia elősegítésével és 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel, 
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következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

valamint közgazdasági piacelemzések 
készítésével és a Hatóság céljainak 
előmozdításával hozzájárul az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett uniós jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 206
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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) 
i. a belső piac működőképességének
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, iv. a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez és vi. a 
szabályozási arbitrázs megelőzéséhez, 
valamint az egyenlő versenyfeltételek 
elősegítéséhez. 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. 
A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének (a 
továbbiakban:

Or. en
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Módosítás 207
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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, 
és vi. a szabályozási arbitrázs 
megelőzéséhez. 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. 
A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének (a 
továbbiakban:

Or. en

Módosítás 208
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, 

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, 
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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.

iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, iv. a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció és együttműködés 
megerősítéséhez, és vi. a globális 
versenyképesség fokozásához és a kevésbé 
fejlett gazdaságok pénzügyi fejlesztésének 
támogatásához. 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. 
A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének (a 
továbbiakban:

Or. en

Módosítás 209
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, iv. a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez, és vi. az 
egyenlő versenyfeltételek elősegítése 
érdekében közös módszertan 
kidolgozásához a termékjellemzők és a 
forgalmazási folyamat által az 
intézmények pénzügyi helyzetére és a 
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említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

fogyasztóvédelemre gyakorolt hatás 
értékelése céljából. 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. 
A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének (a 
továbbiakban:

Or. en

Indokolás

A 2008/2009-es tapasztalatok alapján közös módszertant alkalmazó közösségi szintű 
stresszteszteket kell végezni, amelyek a fogyasztókkal kapcsolatos hatásvizsgálatokat is 
tartalmazzák, megteremtve a bankmentő intézkedéseket is figyelembe vevő egyenlő 
versenyfeltételeket.

Módosítás 210
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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 integráció és 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel, 
valamint közgazdasági piacelemzések 
készítésével és a Hatóság céljainak 
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következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

előmozdításával hozzájárul az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett európai uniós
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes harmonizálásához és 
alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 211
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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) 
i. a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. 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, 
valamint közgazdasági piacelemzések 
készítésével és a Hatóság céljainak 
előmozdításával hozzájárul az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett uniós jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az európai felügyeleti hatóság bármely intézkedésének végrehajtása során 
tekintetbe vegye a tágabb értelemben vett globális versenyt, ideértve a szabályozási arbitrázs 
megelőzését is. Az európai felügyeleti hatóságnak közgazdasági elemzést kell végeznie, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzon tevékenységeinek a tágabb piacra gyakorolt hatásaival, 
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illetve a tágabb piacon bekövetkezett eseményeknek a saját tevékenységeire gyakorolt 
hatásaival kapcsolatban. Ez összhangban áll a tagállami szintű legjobb gyakorlatokkal.

Módosítás 212
Antolín Sánchez Presedo

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

Módosítás 213
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság együttműködik az 
Európai Rendszerkockázati Testülettel (a 
továbbiakban: ESRB), az ennek a 
rendeletnek a 21. cikkében 
meghatározottak szerint.

törölve

Or. en
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Módosítás 214
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A Hatóság az e rendelettel ráruházott 
feladatok ellátása során függetlenül és 
elfogulatlanul, kizárólag az Európai Unió 
érdekeit szem előtt tartva jár el.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy megmaradjon az európai felügyeleti hatóságok szabályozási, felügyeleti, 
intézményi és pénzügyi függetlensége. Javasolt ezért egy egyértelmű rendelkezés beillesztése a 
rendeletekbe az európai felügyeleti hatóságok függetlensége tekintetében. Ez a rendelkezés 
kiegészítené a rendeletek többi, többek között az európai felügyeleti hatóság elnökének 
függetlenségéről szóló rendelkezést.

Módosítás 215
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A Pénzügyi Felügyeletek Európai 

Rendszere
1. A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének (a 
továbbiakban ESFS), amely a felügyeletek 
olyan integrált hálózataként működik, 
amely magában foglalja a tagállamok és 
az Európai Unió valamennyi, a pénzügyi 
felügyelet terén hatáskörrel rendelkező, e 
rendeletben és a kapcsolódó uniós 
rendeletekben említett hatóságát. Ennek 
fő célja a pénzügyi intézmények erős és 
következetes európai felügyeletének 
biztosítása, amely megteremti a bizalmat a 
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pénzügyi rendszer iránt, támogatja a 
fenntartható európai növekedést, és 
kielégíti az üzleti élet és a polgárok 
igényeit.
2. Az ESFS a következőket foglalja 
magában:
a) a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott 
Európai Rendszerkockázati Testület 
[ESRB];
b) a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott 
Európai Felügyeleti Hatóság 
(Bankfelügyelet) [EBA];

c) a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott 
Európai Felügyeleti Hatóság (Biztosítás-
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) 
[EIOPA];
d) a Hatóság;
e) a 40. cikkel létrehozott európai 
felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága 
(JCESA);
f) a(z) …/…/EU [ESMA], a(z)…/.../EU 
[EIOPA] és a(z) …/…/EU [EBA] 
rendeletek 1. cikkének (2) bekezdésében 
említett tagállami hatóságok;
g) a 7. és 9. cikkben említett feladatok 
végrehajtása céljából a Bizottság.
3. Az ESFS-felügyelet részes felei a 
bizalomra és egymás kölcsönös tiszteletére 
építve szorosan együttműködnek a lojális 
együttműködés elve szerint az EU-
Szerződés 4. cikkének (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően.
4. Minden pénzügyi intézményre jogilag 
kötelező érvényű európai uniós 
jogszabályok vonatkoznak, és 
mindegyikük az ESFS részét képező 
illetékes hatóság felügyelete alá tartozik.
5. Az ESFS nem akadályozza meg az 
illetékes hatóságokat abban, hogy a 
jogilag kötelező érvényű európai 
jogszabályoknak és a banki felügyeletre 
vonatkozó nemzetközi prudenciális 
standardoknak megfelelő nemzeti 
felügyeleti hatáskört gyakoroljanak.
6. Kizárólag a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerébe tartozó felügyeleti 
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hatóságoknak van joguk a pénzügyi 
intézmények tevékenységének 
felügyeletére az Európai Unióban.

Or. en

Módosítás 216
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „pénzügyi piaci szereplő”: minden 
olyan személy, akire az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokban, 
vagy az ezeket a jogszabályokat átültető 
nemzeti jogban előírt követelmények 
alkalmazandók.

(1) „pénzügyi piaci szereplő”: minden 
olyan vállalkozás, amelynek 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, továbbá az Európai 
Unióban működő valamennyi olyan 
vállalkozás vagy szervezet, amelynek 
gazdasági tevékenysége hasonló jellegű, 
akkor is, ha a nagyközönséggel nem 
állnak közvetlen üzleti kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 217
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A rendszerkockázat a pénzügyi 
szolgáltatások megszakadásának veszélye, 
amelynek oka a pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének jelentős 
meggyengülése, és amely jelentős negatív 
következményekkel járhat a 
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reálgazdaságra nézve. A pénzügyi 
intézmények és közvetítők, piacok, 
infrastruktúrák és eszközök valamennyi 
fajtája bizonyos fokig fontos lehet a 
rendszer szempontjából.

Or. en

Módosítás 218
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A határokon átnyúló kockázat az 
Európai Unió egészében vagy egyes 
részein bekövetkező gazdasági 
egyensúlyhiányokból vagy pénzügyi 
válságokból származó kockázat, amely 
jelentős negatív következményekkel járhat 
a két vagy több tagállam gazdasági 
szereplői közötti ügyletekre, a belső piac 
működésére vagy az EU vagy bármelyik 
tagállama költségvetésére.  A gazdasági és 
pénzügyi kockázatok minden fajtájának 
lehet bizonyos fokig határokon átnyúló 
következménye.

Or. en

Módosítás 219
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Hatóság az e rendelettel ráruházott 
feladatok ellátása során függetlenül és 
elfogulatlanul, kizárólag az Európai Unió 
érdekeit szem előtt tartva jár el. 
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Or. en

Indokolás

A három európai felügyeleti hatóságnak az egész Európai Unió érdekében kell működnie.

Módosítás 220
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Hatóság tagjaiként a nemzeti 
felügyeleti hatóságok az európai 
dimenziót alkalmazva járnak el.

Or. en

Módosítás 221
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez 
de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság székhelye Párizsban van. A Hatóság székhelye Frankfurtban van. 

Or. en

Módosítás 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság székhelye Párizsban van. A Hatóság székhelye (...) van. 
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Or. en

Indokolás

A 2003. december 13-i Európai Tanács következtetései megfogalmazzák, hogy:  „Végül a 
tagállamok állam- vagy kormányfői szinten ülésező képviselői megállapodtak, hogy a jövőben 
felállítandó többi hivatal és ügynökség székhelyeinek elosztása során elsőbbséget adnak a 
csatlakozó országoknak, miután azok az Unió tagjaivá válnak, annak sérelme nélkül, hogy ha 
létrehozzák az Európai Ügyészséget, akkor ennek székhelye az 1965. április 8-i határozatban 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően Luxemburgban lesz. ”

Módosítás 223
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság a következő feladatokat látja 
el:

1. A Hatóság a következő feladatokat látja 
el a pénzügyi intézmények hatékony és 
következetes felügyeletének biztosítása 
érdekében:

Or. en

Módosítás 224
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 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 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, a felügyeleti kollégiumok 
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koherens működésének biztosítása és 
többek között vészhelyzetekben való 
fellépés révén;

Or. en

Módosítás 225
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 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 
európai uniós intézmények számára 
nyújtott vélemények és az ezen rendeleten, 
valamint az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokon alapuló 
iránymutatások, ajánlások és technikai 
standardok kidolgozása révén;

Or. en

Módosítás 226
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 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, az 
illetékes hatóságok közötti 
nézetkülönbségek esetén közvetítés és 
vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok 

(b) hozzájárul a standardok és az uniós 
jogszabályok következetes 
alkalmazásához, különösen a közös 
felügyeleti kultúra elősegítése, az 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 



AM\808173HU.doc 65/105 PE439.456v01-00

HU

koherens működésének ösztönzése és 
vészhelyzetekben való fellépés révén;

és vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok 
koherens működésének biztosítása és
többek között vészhelyzetekben való 
fellépés révén;

Or. en

Módosítás 227
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) megkönnyíti az illetékes hatóságok 
között a feladatok és felelősségi körök 
átruházását;

(c) ösztönzi és megkönnyíti az illetékes 
hatóságok között a feladatok és felelősségi 
körök átruházását;

Or. en

Módosítás 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) ellenőrzi, hogy valamely központi 
elszámolóház által felajánlott ügyletek 
elszámolhatók-e;

Or. en

Indokolás

Az ügyletben részt vevő másik fél kockázatának csökkentése és annak biztosítása érdekében, 
hogy a piaci szereplők egy központi elszámolóház keretében egyre inkább elszámoljanak 
származtatott ügyleteikkel, az ESMA-nak meg kell állapítania, hogy valamely központi 
elszámolóház által ajánlott ügyletek elszámolhatók-e. Szükség van egy egységes engedélyezési 
eljárásra, amely képessé teszi a központi partnereket szolgáltatások nyújtására az EU belső 
piacán; valamennyi érintett felügyeletet be kell vonni a hatóságok egységes gyakorlatának 
biztosítása és a szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében.
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Módosítás 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) nyilvános jegyzékben felsorolja az 
összes elszámolható ügyletet és az összes 
elszámolóházat, amely ezen ügyletek 
elszámolásához engedéllyel rendelkezik;

Or. en

Indokolás

A piaci szereplőknek tudniuk kell az olyan ügyletekkel kapcsolatos elszámolási 
kötelezettségről, amelyeket elszámolhatónak ismernek el.

Módosítás 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(dc)  információcserével kapcsolatos 
megállapodásokról, valamint 
vészhelyzetek kezelésével kapcsolatos 
eljárásokról tárgyal harmadik országbeli 
felügyeletekkel, és ezekben a témákban 
megállapodásokat köt velük;

Or. en

Indokolás

A származékos piacok globálisak, az EU-nak szilárd keretre van szüksége ahhoz, hogy az 
Unión kívül elhelyezkedő infrastruktúrákkal és piaci résztvevőkkel együttműködjön.
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Módosítás 231
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(e) a felügyeleti eredmények 
következetességének fokozása érdekében 
az illetékes hatóságokról szakértői 
elemzést készít elő és végez;

Or. en

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

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f a) illetékességi területén és az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályok által 
meghatározott területeken adatbázisokat 
hoz létre. Az összegyűjtött információnak 
minden piaci szereplő számára 
hozzáférhetőnek kell lennie, és 
kulcsfontosságú adatokat kell 
tartalmaznia a nyilvántartott piaci 
szereplőkről, a termékekről, a 
visszaélésekről és az ügyletekről, 
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok előírják az 
adatközlési kötelezettséget.

Or. en
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Módosítás 233
Gianni Pittella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) elősegíti a befektetők védelmét 
különösen egy olyan osztály irányításával, 
amelynek feladata a lakossági 
befektetőknek szánt kisbefektetői 
termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos termékismertetőkről és 
értékesítési eljárásokról szóló harmonizált 
uniós rendeletek végrehajtásának 
biztosítása. Az EBA és az EIOPA minden 
szükséges támogatást és együttműködést 
biztosít ahhoz, hogy az ESMA 
megfelelően elvégezhesse ezt a feladatot.

Or. en

Módosítás 234
Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) elősegíti a befektetők védelmét 
különösen egy olyan osztály irányításával, 
amelynek feladata:
– új termékek forgalomba hozatalának 
engedélyezése és az engedély visszavonása 
– a termékek alakulásának ellenőrzése 6 
hónappal a forgalomba hozatalt követően 
– a (lakossági befektetőknek szánt 
kisbefektetői termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos) 
termékismertetőkről és értékesítési 
eljárásokról szóló uniós rendelet 
harmonizált végrehajtásának biztosítása. 



AM\808173HU.doc 69/105 PE439.456v01-00

HU

Az EBA és az EIOPA minden szükséges 
támogatást és együttműködést biztosít 
ahhoz, hogy az ESMA megfelelően 
elvégezhesse ezt a feladatot. 

Or. en

Indokolás

Az ESMA-nak el kell látnia a befektetők védelmét. Ezt a feladatot csak egy felügyeletnek kell 
végeznie. Így juthatunk a legközelebb a „twin peaks"modellhez a három javasolt ESFS-
rendelet radikális módosítása nélkül.

Módosítás 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f b) elősegíti a befektetők védelmét 
különösen a lakossági befektetőknek szánt 
kisbefektetői termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
termékismertetőkről és értékesítési 
eljárásokról szóló harmonizált uniós 
rendeletek végrehajtásának biztosításával. 
Az EBA és az EIOPA minden szükséges 
támogatást és együttműködést biztosít 
ahhoz, hogy az ESMA megfelelően 
elvégezhesse ezt a feladatot.

Or. en
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Módosítás 236
Marta Andreasen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) szabályozza az árjegyzőket a 
likviditás, a verseny és az átláthatóság 
biztosítása érdekében;

Or. en

Indokolás

Az árjegyzők a befektetők rovására nem tehetnek szert előnyre.

Módosítás 237
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) szükség szerint átvesz minden 
meglévő feladatot az európai értékpapír-
piaci szabályozók bizottságától;

Or. en

Amendment 238

Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(gb) honlapján közzéteszi és rendszeresen 
aktualizálja a tevékenységi területére 
vonatkozó információkat, hogy könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást biztosítson a 
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nyilvánosságnak;

Or. en

Módosítás 239
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) az illetékes nemzeti hatóságok 
számára előírja közös módszertanon 
alapuló stressztesztek elvégzését;

Or. en

Indokolás

Az ESMA-nak hatáskört kell adni stressztesztek végzésére a rendszer ellenállóképességének 
biztosítása érdekében és azért, hogy hozzá lehessen jutni a 17. cikkben foglaltakkal 
összhangban a harmonizált jelentéstételi forma és módszertan szerinti megfelelő 
információhoz.

Módosítás 240
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a pénzügyi piaci szereplőknek 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



PE439.456v01-00 72/105 AM\808173HU.doc

HU

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

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) megtiltja bizonyos termékek vagy 
ügylettípusok kereskedelmét, megelőzendő 
a befektetők védelmét, a pénzügyi piacok 
rendes működését és integritását vagy az 
uniós pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását érintő 
veszélyeket.

Or. en

Módosítás 242
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) elősegíti az illetékes hatóságok 
koordinált működését a 16. cikkben 
foglaltaknak megfelelően, többek között a 
Hatóság tagjaiként rájuk ruházott 
hatáskörök annak érdekében történő 
aktiválásával, hogy a rendszerkockázatok 
és a határokon átnyúló kockázatok 
kezelése céljából közös uniós válasz 
szülessen;

Or. en
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Módosítás 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) biztosítja a 2003/6/EK irányelv 
tiszteletben tartását a befektetők védelme, 
a pénzpiacok megfelelő működése és 
integritása, illetve az Unió egésze vagy 
részei stabilitásának megóvása érdekében;

Or. en

Módosítás 244
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) összegyűjti a piaci szereplőkkel és a 
piaci struktúrákkal kapcsolatos szükséges 
információkat átfogó ismeretek nyújtása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 245
Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) közvetlenül összegyűjti a pénzügyi 
intézményekkel kapcsolatos szükséges 
információkat;

Or. en
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Módosítás 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) közvetlenül összegyűjti a pénzügyi 
intézményektől a szükséges 
információkat;

Or. en

Indokolás

A megfelelő mikropiaci felügyelet biztosítása és az 1. cikk (4) bekezdésében felsorolt célok 
teljesítése érdekében az ESMA-nak hozzá kell férnie valamennyi piaci szereplő minden 
lényeges adatához.

Módosítás 247
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) megtiltja bizonyos termékek vagy 
ügylettípusok kereskedelmét, megelőzendő 
a pénzügyi piacok rendes működését és 
integritását vagy az uniós pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének 
stabilitását érintő súlyos károkat;

Or. en

Indokolás

Legvégső esetben meg kell fontolni bizonyos termékek betiltását, ha a piacok működését 
súlyos veszély fenyegeti.
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Módosítás 248
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) megtiltja bizonyos termékek vagy 
ügylettípusok kereskedelmét, megelőzendő 
a pénzügyi piacok rendes működését és 
integritását – többek között a befektetők 
védelmének kérdését – vagy az uniós 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását érintő súlyos 
károkat;

Or. en

Módosítás 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) koordinálja a tagjai által a pénzügyi 
intézményektől történő szükséges adatok 
gyűjtését;

Or. en

Indokolás

A származékos piacok globálisak, az EU-nak szilárd keretre van szüksége ahhoz, hogy az 
Unión kívül elhelyezkedő infrastruktúrákkal és piaci résztvevőkkel együttműködjön.
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Módosítás 250
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Hatóság a (2) bekezdés első 
albekezdésének a) és d) pontjában említett 
hatáskörei gyakorlásakor tekintetbe veszi 
a tagállamok uniós joggal összhangban 
lévő nemzeti jogszabályait.

Or. en

Módosítás 251
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

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

Or. en

Módosítás 252
Sari Essayah

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 

törölve
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végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével. 

Or. en

Módosítás 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, 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 
létesítményeit és élhet hatáskörükkel a 
kizárólagos felügyeleti hatáskörök 
gyakorlása és a vizsgálatok elvégzése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 254
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 azok szakértelmére, 
létesítményeire és jogosultságaira épít a 
kizárólagos felügyeleti hatáskörök 
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gyakorlása és a vizsgálatok elvégzése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A Hatóságnak szorosan együtt kell működnie az illetékes hatóságokkal. Nagyon fontos, hogy 
az új felügyeleti szerkezet éljen az illetékes hatóságok szakértelmével, létesítményeivel és 
jogosultságaival a kizárólagos felügyeleti hatáskörök gyakorlása és a vizsgálatok elvégzése 
érdekében. 

Módosítás 255
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 európai vizsgálati 
és végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével. 

Or. en

Módosítás 256
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság gyakorolja a hitelminősítő 
intézetekről szóló, 1060/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben1

rögzített kizárólagos felügyeleti 
hatásköröket a központi elszámolóházak 
és a hitelminősítő intézetek felett.
__________
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1 HL L 302., 2009.11.17., 1. o.

Or. en

Módosítás 257
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A tagállamok hatóságainak hatáskörei az 

illetékes hatóságok és a Hatóság tagjai 
tekintetében

A Hatóság célkitűzéseinek elérése 
érdekében a tagállamok hatóságai –
amennyiben azok illetékes hatóságok és a 
Hatóság tagjai – fel vannak hatalmazva 
megelőző és kiigazító felügyeleti 
intézkedések elfogadására. A pénzügyi 
intézményekre vonatkozó és arányosan 
gyakorolt hatáskörök az alábbi 
jogosultságokat foglalják magukban:
a) megfelelő információk kérése és 
fogadása;  
b) jelentési és közzétételi követelmények 
előírása;
c) helyszíni vizsgálatok elvégzése;
d) prudenciális intézkedések elfogadása 
(többek között az összeférhetetlenségre, a 
felelősségteljes kormányzásra, a 
likviditásra, a rendelkezésekre, az 
osztalékokra és a javadalmazási 
politikákra vonatkozóan);
e) a lakossági banki tevékenységek 
leválasztása vagy elkülönítése a 
kereskedelmi és egyéb nem közhasznú 
tevékenységektől a közös kritériumok 
alapján értékelt lényeges kockázatok 
esetén; 
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f) olyan termékek vagy ügylettípusok 
kereskedelmének ideiglenes korlátozása 
vagy tilalma, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve túlzott mértékű volatilitást 
okozhatnak a piacokon vagy megzavarják 
az európai pénzügyi rendszer, az 
államháztartás vagy a reálgazdaság 
egészét vagy egy részét;
g) a pénzügyi intézmények utasítása arra, 
hogy a közös kritériumok alapján értékelt 
lényeges kockázatok esetén egy 
leányvállalatukon keresztül folytassák 
tevékenységüket;
h) visszatartó erejű bírságok kiszabása;
i) vezetők és igazgatók kizárása;
j) ügyvezetők vagy az igazgatótanács 
eltávolítása;
k) ideiglenes beavatkozás a pénzügyi 
intézményekbe;
l) a korlátolt felelősség előnyeinek 
visszavonása a pénzügyi intézmények 
jelentős részvényeseitől, amennyiben azok 
elmulasztják megóvni a vállalati érdekeket 
olyan esetekben, mint az átláthatóság 
hiánya, kockázatos kölcsönnyújtás vagy 
kölcsönfelvétel, vagy súlyos és rendszeres 
jogsértés;
m) a pénzügyi felelősség kiterjesztése azon 
vezetőkre, igazgatókra vagy pénzügyi 
intézményekre, amelyek súlyos 
jogsértéseket okoznak vagy abban 
közreműködnek, illetve amelyek a 
szolgáltatásaikra irányuló nem megfelelő 
ösztönzőrendszerrel rendelkeznek; 
n) adott esetben a vezetők és igazgatók 
érdek-, tevékenység- és 
eszköznyilatkozatainak lefoglalása;  
o) olyan részletes döntéshozatali rendszer 
kidolgozásának kérése, amelyet 
rendszeresen frissíteni kell, amely 
strukturált korai beavatkozási 
mechanizmust, azonnali korrekciós 
intézkedéseket és csőd esetén vészhelyzeti 
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intézkedési tervet tartalmaz;
p) engedélyek törlése és útlevelek 
visszavonása;
q) jegyzőkönyvekre vonatkozó 
megállapodás a piaci zavarok megelőzését 
vagy helyrehozatalát célzó közös, európai 
szintű válaszadás lehető leggyorsabb és 
automatikus elérése érdekében;

Or. en

Módosítás 258
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Technikai standardok Az egységes szabálykönyv

Or. en

Módosítás 259
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A pénzügyi intézmények hatékony és 
következetes európai felügyeletének 
biztosítása érdekében a Bizottság – az EU 
által elfogadott nemzetközi elvek 
figyelembevételével és az uniós 
jogszabályok értelmében – rendelettel 
vagy határozattal szabályozási 
standardokat fogad el és felügyeleti 
standardokat hagy jóvá az Európai 
pénzügyi felügyelet egységes 
szabálykönyvének megvalósítása 
érdekében.



PE439.456v01-00 82/105 AM\808173HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 260
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. Az egységes szabálykönyv:
a) részletezi az európai jogszabályokban 
szereplő információkat;
b) pontosan meghatározza az európai 
jogszabályokban szereplő jelentési és 
közzétételi követelményeket;
c) biztosítja az eredményes 
együttműködési folyamatokhoz szükséges 
tényezőket, beleértve az európai 
jogszabályokban előírt felügyeleti 
kockázatértékelést és az információ-
megosztást;
d) meghatározza a korai előrejelzésekkel 
és az Európai Unió egészét vagy annak 
jelentős részét érintő ESRB-ajánlásokkal 
foglalkozó megfelelő szabályozási és 
felügyeleti standardokat;
e) meghatározza az Európai Unió egészét 
vagy annak jelentős részét érintő, a 
Hatóság vagy az európai intézmények 
által megállapított, határokon átnyúló 
kockázatokkal foglalkozó megfelelő 
szabályozási és felügyeleti standardokat; 
f) meghatározza az EU egészében 
működő, érintett magas tőkeáttételű 
vállalatok és befektetési eszközök jelentés-
és közzétételi, valamint prudenciális 
követelményeire vonatkozó megfelelő 
szabályozási és felügyeleti standardokat a 
rendszerkockázatok megelőzése és a 
határokon átnyúló kockázatok 
kiküszöbölése érdekében.
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Módosítás 261
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, vagy 
a Bizottság kérésére.  A technikai 
standardok nem tartalmaznak politikai 
döntéseket, és az arányosság elvét 
tükrözik. A Hatóság az előkészített
technikai standardokat benyújtja a 
Bizottsághoz felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusként történő elfogadásra 
(szabályozási standardok) vagy 
végrehajtási aktusként való jóváhagyásra
(felügyeleti standardok) e rendelettel és az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban.  Az 
előkészített standardokat ezzel egy időben 
eljuttatják az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. 

Or. en

Módosítás 262
Thomas Mann

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 

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítésére és 
módosítására. A technikai standardok 
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Bizottsághoz jóváhagyásra. hozzájárulnak az egységes 
szabálykönyvhöz, de nem képviselnek 
stratégiai döntéseket, és tartalmukat azok 
a jogszabályok korlátozzák, amelyeken 
alapulnak. 

Or. en

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

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 jogszabályok nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítésére és 
módosítására. A technikai standardok 
nem képviselnek stratégiai döntéseket, és 
tartalmukat azok a jogszabályok 
korlátozzák, amelyeken alapulnak.

Or. en

Módosítás 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 tartalmaznak stratégiai 
döntéseket, és tartalmukat azok a 
jogszabályok korlátozzák, amelyeken 
alapulnak. 
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Módosítás 265
Gianni Pittella

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) és (2a)
bekezdésében említett jogszabályokban
konkrétan meghatározott területeken. A 
Hatóság az előkészített standardokat 
benyújtja a Bizottsághoz jóváhagyásra. 

Or. en

Módosítás 266
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
valamennyi érdekelt féllel, és elemzi a 
kapcsolódó potenciális költségeket és 
hasznokat, kivéve, ha e konzultációk és
elemzések aránytalanok a szóban forgó 
technikai standardok alkalmazási köréhez 
vagy hatásához képest, vagy az ügy 
különös sürgőssége miatt. A Hatóság 
kikéri a 22. cikk szerinti értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoport véleményét és 
tanácsát is. 

Or. en
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Módosítás 267
Gianni Pittella

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 adott esetben nyilvános
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat, 
kivéve, ha ezen konzultációk és elemzések 
aránytalanok a szóban forgó technikai 
standardok hatályához vagy hatásához 
képest vagy az ügy különös sürgőssége 
miatt.

Or. en

Módosítás 268
Anni Podimata

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 adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat, 
kivéve, ha ezen konzultációk és elemzések 
aránytalanok a szóban forgó technikai 
standardok hatályához vagy hatásához 
képest vagy az ügy különös sürgőssége 
miatt.

Or. en
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Módosítás 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat,
mielőtt elfogadná a technikai 
standardokat. A 22. cikk szerinti 
érdekképviseleti csoport e folyamat során 
véleményt vagy tanácsot adhat. 

Or. en

Módosítás 270
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 nyilvános konzultációt folytat a 
technikai standardokról és elemzi a 
kapcsolódó potenciális költségeket és 
hasznokat, mielőtt elfogadná a technikai 
standardok tervezetét. A Hatóság ki is kéri 
a 22. cikk szerinti értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoport véleményét és 
tanácsát. 

Or. en



PE439.456v01-00 88/105 AM\808173HU.doc

HU

Módosítás 271
Thomas Mann

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 mielőtt elfogadná a technikai 
standardok tervezetét, nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat,
valamint annak gyakorlati lehetőségeit az 
EU pénzügyi szolgáltatási piacán. A 
Hatóság kikéri a 22. cikk szerinti banki 
érdekképviseleti csoport véleményét és 
tanácsát is. 

Or. en

Módosítás 272
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technikai standardok megtervezése 
során a Hatóság figyelembe veszi a 
pénzügyi piacok különböző szereplőinek 
teljes skáláját, valamint a standardoknak 
az összes piaci résztvevőkre gyakorolt 
eltérő hatását. 

Or. en
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Módosítás 273
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság a standardokat a Bizottság elé 
terjeszti jóváhagyásra, ezzel egyidőben 
pedig eljuttatja az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 274
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 ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 
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Módosítás 275
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 standardtervezetek
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról, 
elutasításáról vagy módosításáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. A Bizottság
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot indokolással ellátott 
határozatáról.

Or. en

Módosítás 276
Peter Skinner

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, 
részleges jóváhagyásáról vagy 
elutasításáról. A Bizottság ezt az 
időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. A Bizottság
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot indokolással ellátott 
határozatáról.

Or. en
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Indokolás

A Bizottságot nem szabad felhatalmazni a technikai standardok módosítására. Ezek 
természetükből adódóan technikai jellegűek, ennélfogva kizárólag az európai felügyeleti 
hatóságon belüli technikai szakértőknek kell ezeket kidolgozniuk.  Amennyiben e standardok 
jogi szempontból vagy az egységes piac szempontjából nem lennének megfelelőek, a Bizottság 
részben vagy egészben visszautasíthatja azokat. 

Módosítás 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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, 
részleges jóváhagyásáról vagy 
elutasításáról. A Bizottság ezt az 
időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. A Bizottság
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot indoklással ellátott 
határozatáról.

Or. en

Módosítás 278
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 technikai standardok
tervezetének kézhezvételétől számított 
három hónapon belül jóváhagyja a 
felügyeleti standardok tervezetét, 
amennyiben azok összhangban állnak az 
európai jogszabályokkal. Ugyanezen időn 
belül a Bizottság ezt az időtartamot egy 
hónappal meghosszabbíthatja. A Bizottság 
csak részben vagy módosításokkal együtt 
is elfogadhatja a technikai standardok 
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tervezetét, amennyiben azokat 
szabályozási standardokként készítették el. 
A Bizottság ezt az időtartamot mindkét 
esetben egy hónappal meghosszabbíthatja.

Or. en

Módosítás 279
Gianni Pittella

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. Ha az Európai Unió
érdeke úgy kívánja, a Bizottság csak 
részben vagy módosításokkal is 
jóváhagyhatja a standardokat.

Or. en

Módosítás 280
Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – az e cikkben 
meghatározottak szerint – nem 
változtathatja meg a Hatóság által 
elkészített technikai standardok tartalmát 
a Hatósággal való előzetes egyeztetés 
nélkül.

Or. en
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Módosítás 281
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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. 

törölve

Or. en

Módosítás 282
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 minden esetben tájékoztatja a 
Hatóságot, az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot indoklással ellátott 
határozatáról.

Or. en

Módosítás 283
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 

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a 
standardokat, akkor megindokolt 
módosításokra tesz javaslatot, és a 
tervezetet visszaküldi a Hatóságnak. A 
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tájékoztatja a Hatóságot. Hatóság a Bizottság javasolt módosításai 
alapján módosíthatja a standardok 
tervezetét, majd azt újra benyújtja 
jóváhagyásra a Bizottságnak. 

Or. en

Indokolás

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 

Módosítás 284
Gianni Pittella

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 szándékozik 
jóváhagyni a standardokat, vagy csak 
részben vagy módosításokkal hagyja jóvá 
azokat, akkor a standardok tervezetét 
megjegyzésekkel és észrevételekkel együtt 
visszaküldi a Hatóságnak. A Hatóság a 
Bizottság megjegyzései alapján 
módosíthatja a standardok tervezetét, 
majd azt újra benyújtja a Bizottságnak. 

Or. en

Módosítás 285
Gianni Pittella

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 

Ha a Bizottság nem szándékozik 
jóváhagyni a standardokat, visszaküldi a 
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módosításokkal hagyja jóvá, indokairól 
tájékoztatja a Hatóságot.

standardok tervezetét a Hatóságnak, 
írásban megindokolva, hogy azok miért 
állnak szemben az Európai Unió 
közérdekeivel, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét vagy akadályozzák az 
európai egységes piac integrációját.

A Hatóság 6 héten belül módosítja a 
standardok tervezetét, kellő figyelembe 
véve a Bizottság észrevételeit. 

Or. en

Módosítás 286
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 
jóváhagyja vagy elutasítja a Hatóság által 
javasolt módosításokkal benyújtott 
standardokat, és tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot indoklással 
ellátott határozatáról.

Or. en

Indokolás

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.
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Módosítás 287
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 módosított standardok kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül a Bizottság 
jóváhagyja vagy elutasítja a Hatóság által 
javasolt módosításokkal benyújtott 
standardokat.

Or. en

Indokolás

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Módosítás 288
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
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Módosítás 289
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 Bizottság a 7a.–7d. cikknek
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el, amelyek célja az (1) 
bekezdésben szereplő technikai 
standardok megállapítása. Ezen aktusok
rendeletek vagy határozatok formájában 
jelennek meg.

Or. en

Módosítás 290
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 európai uniós 
standardok”, illetve „Európai uniós 
végrehajtási standardok” címmel az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzéteszik.

Or. en
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Módosítás 291
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.

Or. en

Módosítás 292
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A Hatóság éves jelentésében 
megállapítja, hogy mely nemzeti 
hatóságok nem feleltek meg a 
szabályozási vagy felügyeleti 
standardoknak.

Or. en

Módosítás 293
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 – amennyiben az ágazatra 
vonatkozó jogszabályok másképp nem 
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rendelik – határozatlan időre a 
Bizottságra ruházzák. 
2. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően arról 
egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
3. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskör 
Bizottságra való átruházása a 7b. és 7c. 
cikkben szereplő feltételek mellett 
történik.

Or. en

Módosítás 294
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk
A felhatalmazás visszavonása

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja a 7. cikkben említett 
hatáskör-átruházást.
2. Az az intézmény, amely a hatáskör-
átruházás visszavonásának eldöntésére 
irányuló belső eljárást kezdett, a végső 
döntésének meghozatala előtt elfogadható 
időn belül törekszik a másik intézmény és 
a Bizottság értesítésére, megjelölve azokat 
az átruházott hatásköröket, amelyekre a 
visszavonás kiterjedhet, valamint a 
visszavonás lehetséges indokait.
3. A visszavonásról szóló határozat 
azonnal vagy a határozatban szereplő 
későbbi időpontban lép hatályba. Nem 
érinti a már hatályos, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét. A 
visszavonásról szóló határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik 
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közzé.

Or. en

Módosítás 295
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal szembeni kifogások

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés dátumát 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 az említett időszak 
lejártáig 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 az aktus a 
benne meghatározott időpontban hatályba 
lép. 
A fenti időszak lejárta előtt, valamint 
kivételes és megfelelően indokolt esetben, 
az Európai Parlament és a Tanács 
egyaránt tájékoztathatja a Bizottságot 
arról, hogy nincs szándékában kifogást 
emelni a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal szemben. Ilyen esetben a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni, és az abban megjelölt 
időpontban hatályba lép.
3. Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogásol egy felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktust, akkor az nem lép 
hatályba. A kifogást emelő intézmény 
megindokolja a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szembeni kifogását.

Or. en

Módosítás 296
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESFS keretében következetes, hatékony 
és eredményes felügyeleti gyakorlatok 
létrehozása, és a közösségi jogszabályok 
közös, egységes és következetes 
alkalmazásának biztosítása céljából a 
Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a 
pénzügyi piaci szereplőknek címzett 
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki. 

Az ESFS keretében következetes, hatékony 
és eredményes felügyeleti gyakorlatok 
létrehozása, és az uniós jogszabályok 
közös, egységes és következetes 
alkalmazásának biztosítása céljából a 
Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a 
pénzügyi piaci szereplőknek címzett 
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki. 
Amennyiben a Hatóságot jogszabály 
hatalmazza fel arra, hogy a 7. cikkel 
összhangban technikai standardokat 
dolgozzon ki, iránymutatásokat és 
ajánlásokat csak a standardok elfogadását 
követően ad ki.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságúnak tűnik annak biztosítása, hogy a standardokat ne váltsák fel 
iránymutatásokkal vagy ajánlásokkal, ha a jogszabály standardokat ír elő: ez a 
jogbiztonságot szolgálja Ezenkívül egy erős egységes szabálykönyv létrehozására irányuló 
átfogó cél megvalósítása érdekében az európai felügyeleti hatóságok nagyon erős 
ösztönzéssel és jogalkotási megbízatással kell rendelkezniük a standardokra vonatkozó 
javaslatok előterjesztésére.  
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Módosítás 297
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESFS keretében következetes, hatékony 
és eredményes felügyeleti gyakorlatok 
létrehozása, és a közösségi jogszabályok 
közös, egységes és következetes 
alkalmazásának biztosítása céljából a 
Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a 
pénzügyi piaci szereplőknek címzett 
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki.

 Ahhoz, hogy megelőzzék a nemzeti 
hatóságok esetleges lefelé gyűrűző 
versenyét – amely a pénzügyi központok 
versenyképességének fokozása érdekében 
a felügyeleti standardok szándékos 
lazítását jelenti –, az ESFS keretében 
következetes, hatékony és eredményes 
felügyeleti gyakorlatok létrehozása, és az 
uniós jogszabályok közös, egységes és 
következetes alkalmazásának biztosítása 
céljából a Hatóság az illetékes 
hatóságoknak vagy a pénzügyi piaci 
szereplőknek címzett iránymutatásokat és 
ajánlásokat bocsát ki.

Or. en

Módosítás 298
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság nyilvános konzultációt folytat 
az iránymutatásokról és az ajánlásokról, 
valamint elemzi a kapcsolódó potenciális 
költségeket és hasznokat. A Hatóság 
kikéri a 22. cikk szerinti értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoport véleményét és 
tanácsát is.

Or. en
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Módosítás 299
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlásokat és az iránymutatásokat a 
Hatóság honlapján közzéteszik.

Or. en

Módosítás 300
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok minden erőfeszítést 
megtesznek azért, hogy megfeleljenek az 
iránymutatásoknak és az ajánlásoknak. 

Az illetékes hatóságok és a pénzügyi piac 
szereplői minden erőfeszítést megtesznek 
azért, hogy megfeleljenek az 
iránymutatásoknak és az ajánlásoknak. 

Or. en

Módosítás 301
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy iránymutatás vagy ajánlás kiadását 
követő két hónapon belül minden illetékes 
hatóság eldönti, hogy meg kíván-e felelni 
az iránymutatásnak vagy ajánlásnak. 
Amennyiben az illetékes hatóság nem
alkalmazza az iránymutatásokat és az 
ajánlásokat, indokairól tájékoztatja a 
Hatóságot. A Hatóság eseti alapon 
dönthet úgy, hogy közzéteszi az illetékes 
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hatóság által felhozott indokokat. 

Or. en

Módosítás 302
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatás vagy ajánlás kiadását 
követően az összes pénzügyi piaci szereplő 
évente világos és részletes jelentést készít 
arról, hogy megfelel-e azoknak.

Or. en

Módosítás 303
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság éves jelentésében megállapítja, 
mely nemzeti hatóságok nem feleltek meg 
a kiadott iránymutatásoknak és 
ajánlásoknak, valamint vázolja, hogy 
milyen módon kívánja biztosítani, hogy a 
hatóságok a jövőben kövessék ajánlásait 
és iránymutatásait; A jelentés 
ugyanezeket az információkat tartalmazza 
a legfontosabb pénzügyi piaci szereplők 
esetében is.

Or. en



AM\808173HU.doc 105/105 PE439.456v01-00

HU

Módosítás 304
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az illetékes hatóság nem alkalmazza az 
iránymutatásokat és az ajánlásokat,
indokairól tájékoztatja a Hatóságot.

Ha az illetékes hatóság nem alkalmazza az 
iránymutatásokat és az ajánlásokat,
ismerteti indokait a Hatóságnak, amely 
azokat nyilvánosságra hozza.

Or. en

Indokolás

A technikai standardok alkalmazásának megerősítése érdekében érdemes megszilárdítani a 
„tartsd be vagy indokold meg” elvét.


