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Módosítás 171
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

JAVASLAT – AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
RENDELETE az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság létrehozásáról

JAVASLAT – AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
RENDELETE az Európai Bankfelügyeleti
Hatóság létrehozásáról

Or. en

Módosítás 172
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 173
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Parlament már jóval a 
pénzügyi válság előtt rendszeresen kérte a 
valóban semleges versenykörnyezet 
megerősítését európai szinten valamennyi 
szereplő számára, miközben fontos 
hibákra mutatott rá az egyre integráltabb 
pénzügyi piacok európai felügyeletében 
(az A pénzügyi piacok keretének 
megvalósítása: cselekvési terv című 
bizottsági közleményről szóló 2000. április 
13-i állásfoglalásában1, az Európai Unió 
prudenciális felügyeleti szabályairól szóló 
2002. november 25-i állásfoglalásában2, a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
szakpolitika (2005-2010) című fehér 
könyvről szóló 2007. július 11-i 
állásfoglalásában3, a fedezeti alapokról és 
magántőkéről szóló, a Bizottsághoz 
intézett ajánlásokat tartalmazó 2008. 
szeptember 23-i állásfoglalásában, a 
Lámfalussy-eljárás nyomon követéséről: a 
jövőbeli felügyeleti struktúráról szóló, a 
Bizottsághoz intézett ajánlásokat 
tartalmazó, 2008. október 9-i 
állásfoglalásában5, a biztosítási és 
viszontbiztosítási üzleti tevékenység 
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
(Szolvencia II) irányuló módosított 
javaslatról szóló 2009. április 22-i 
állásfoglalásában6, valamint a 
hitelminősítő intézetekről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról szóló 2009. április 23-i 
állásfoglalásában7).
___________
1 HL C 40, 2001.2.7., 453. o. 
2 HL C 25 E, 2004.1.29., 394.o.
3 HL C 175 E, 2008.7.10., xx. o.
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4 HL C 8 E, 2010.1.14., 26.o.
5 HL C 9 E, 2010.1.15., 48.o.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0251.
7 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Módosítás 174
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) 2009. április 2-án a G20 vezetői „A 
gazdaságélénkítés és a reform globális 
terve” című nyilatkozatukban 
kijelentették, hogy „lépéseket teszünk egy 
erősebb, globálisan következetesebb 
felügyeleti és szabályozási keretrendszer 
kiépítésére a jövő pénzügyi rendszere 
számára, amely világszerte támogatni 
fogja a fenntartható növekedést, és a 
vállalkozások és az állampolgárok 
szükségleteit fogja szolgálni”. 

Or. en

Módosítás 175
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A pénzügyi és gazdasági válság valós 
és súlyos kockázatot jelent a belső piac 
stabilitására nézve. A stabil és megbízható 
pénzügyi rendszer helyreállítása és 
fenntartása elengedhetetlen előfeltétele a 
belső piacba vetett bizalom és az egységes 
piac megőrzésének, és ezáltal annak, hogy 

(5) A pénzügyi és gazdasági válság valós 
és súlyos kockázatot jelent a pénzügyi 
rendszer és a belső piac stabilitására nézve. 
A stabil és megbízható globális és európai 
szintű pénzügyi rendszer helyreállítása és 
fenntartása elengedhetetlen előfeltétele a 
belső piacba vetett bizalom és az egységes 
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továbbra is fennálljanak és javuljanak a 
pénzügyi szolgáltatások teljes körűen 
integrált és működőképes belső piacának 
létrehozásához szükséges feltételek. A 
pénzügyi piacok mélyebb integrációja 
révén viszont javulnak a finanszírozás és a 
kockázatmegosztás feltételei, ami a 
gazdaság sokkokkal szembeni ellenálló 
képességét erősítheti. 

piac megőrzésének, és ezáltal annak, hogy 
továbbra is fennálljanak és javuljanak a 
pénzügyi szolgáltatások teljes körűen 
integrált és működőképes belső piacának 
létrehozásához szükséges feltételek. A 
pénzügyi piacok mélyebb integrációja 
révén viszont javulnak a finanszírozás és a 
kockázatmegosztás feltételei, ami a 
gazdaság sokkokkal szembeni ellenálló 
képességét erősítheti. 

Or. en

Módosítás 176
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A Pénzügyi Felügyelet Európai 
Rendszerét (ESFS) a nemzeti és az 
európai felügyeleti hatóságok integrált 
hálózataként célszerű kialakítani, a 
pénzügyi intézmények szokásos, napi 
felügyeletét a tagállamok illetékes 
hatóságainak szintjén hagyva, a határokon 
átnyúlóan tevékenykedő csoportok 
felügyeletében pedig központi szerepet 
biztosítva a felügyeleti kollégiumoknak. El 
kell érni továbbá a pénzügyi intézményekre 
és piacokra vonatkozó európai szabályok 
és standardok nagyobb harmonizációját és 
következetes, illetve egységes alkalmazását 
egész Európában. Indokolt létrehozni az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóságot, vele 
párhuzamosan pedig az Európai Biztosítás-
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatóságot és az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóságot (az európai 
felügyeleti hatóságokat), valamint ezek 
közös bizottságát. Az ESFS-t azEurópai 
Rendszerkockázati Testület egészíti ki a 
makrogazdasági felügyelet európai 
hatóságaként. A Hatóságot az európai és 
nemzetközi szinten elismert legjobb 
gyakorlatoknak megfelelően kell 
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kialakítani. Az egyik ilyen felfogás lehet a 
Hatóság általi közvetlen felügyelet új 
szintjének megteremtése. A nemzetközi 
torzulások megelőzése és a Pénzügyi 
Felügyelet Európai Rendszerének 
erősítése céljából a közvetlen felügyelet 
bevezetését körültekintően kell értékelni 
és mérlegelni annak érdekében, hogy az 
hozzáadott értéket képviseljen a nagy 
pénzügyi intézmények felügyeletében, 
amelyek közül sok jellegében globális és 
az EU-ban működik. Vonatkozik ez 
mindenek előtt azokra a nagyméretű 
pénzügyi intézményekre, amelyek a belső 
piacon rendszerszintű kockázat keltésére 
képes vállalati banki vagy egyéb 
tevékenységeket folytatnak, valamint a 
nemzetközi szinten meghatározott és 
azonosított rendszerjelentőségű pénzügyi 
intézményekre. Ezt a kérdést e rendelet 
első, a hatálybalépést követően legkésőbb 
három év elteltével sorra kerülő, a 66. 
cikkben előírt felülvizsgálata alkalmával 
tovább kell vizsgálni. 

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerét a nemzeti és a közösségi
felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű 
kialakítani, a pénzügyi intézmények napi 
felügyeletét tagállami szinten hagyva, a 
határokon átnyúlóan tevékenykedő 
csoportok felügyeletében pedig központi 
szerepet biztosítva a felügyeleti 
kollégiumoknak. El kell érni továbbá a 

(7) A Pénzügyi Felügyelet Európai 
Rendszerét a nemzeti és az európai uniós
felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű 
kialakítani, az uniós dimenzióval nem 
rendelkező pénzügyi intézmények napi 
felügyeletét tagállami szinten hagyva A 
felügyeleti kollégiumoknak kell végezniük 
az uniós dimenzióval nem rendelkező, 
határon átnyúlóan működő pénzügyi 
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pénzügyi intézményekre és piacokra 
vonatkozó szabályok nagyobb 
harmonizációját és egységes alkalmazását. 
Indokolt létrehozni az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságot, vele 
párhuzamosan pedig az Európai Biztosítás-
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatóságot és az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóságot (az európai 
felügyeleti hatóságokat). 

intézmények felügyeletét. A Hatóságnak 
fokozatosan át kell vennie az európai 
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 
Bankfelügyeleti Hatóságot, vele 
párhuzamosan pedig az Európai 
Felügyeleti Hatóságot (Biztosítás és 
Foglalkoztatói Nyugdíj) és az Európai 
Felügyeleti Hatóságot (Értékpapírpiacok), 
valamint az Európai Felügyeleti 
Hatóságot (Vegyes Bizottság). Az Európai 
Rendszerkockázati Testületnek a Pénzügyi 
Felügyelet Európai Rendszerének részét 
kell alkotnia.

Or. en

Indokolás

A szöveg jobb magyarázata.

Módosítás 178
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerét a nemzeti és a közösségi
felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű 
kialakítani, a pénzügyi intézmények napi 
felügyeletét tagállami szinten hagyva, a 
határokon átnyúlóan tevékenykedő 
csoportok felügyeletében pedig központi 
szerepet biztosítva a felügyeleti 
kollégiumoknak. El kell érni továbbá a 
pénzügyi intézményekre és piacokra 
vonatkozó szabályok nagyobb 

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

Indokolt létrehozni az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságot, vele 
párhuzamosan pedig az Európai Biztosítás-
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatóságot és az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóságot (az európai 
felügyeleti hatóságokat). 

Or. en

Módosítás 179
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A Hatóságnak a pénzügyi integráció 
és az egyenlő versenyfeltételek, a 
rendszerszintű és határon átnyúló 
kockázatok megelőzése és korrekciója 
alapján elő kell mozdítania a pénzügyi 
fenntarthatóságot és az erős európai 
pénzügyi piacot a belső piac 
működőképességének és 
versenyképességének fokozása, valamint 
az európai szabályozás és a felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén – a tagállamok különböző érdekeinek 
figyelembevételével –; feladata a 
szabályozói arbitrázs megelőzése és az 
egyenlő versenyfeltételek garantálása, a 
betétesek és a befektetők, más szereplők és 
az államháztartások védelme, a pénzügyi 
piacok integritásának, hatékonyságának, 
átláthatóságának és szabályos 
működésének, illetve a reálgazdasággal 
való fenntartható kölcsönhatásuknak
biztosítása, a pénzügyek 
prociklikusságának csökkentése és a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvása, a piacokon a monetáris 
politika zökkenőmentes végrehajtásának 
elősegítése, valamint a hitelek nyomon 
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követhetőségének biztosítása, a GMU 
céljainak elérése és a nemzetközi 
felügyeleti koordináció erősítése a 
gazdaság egészének érdekében, beleértve a 
pénzügyi intézményeket és az egyéb 
érdekelteket, a fogyasztókat és a 
munkavállalókat is. Feladatai közé tartozik 
továbbá a felügyeleti konvergencia 
előmozdítása és az uniós intézményeknek 
szóló tanácsadás a banki és a fizetési 
rendszerekre és az elektronikus pénzre 
vonatkozó szabályozás és felügyelet, 
valamint a kapcsolódó vállalatirányítási, 
könyvvizsgálási és pénzügyi beszámolási 
kérdések területén. Céljai elérése 
érdekében szükséges és helyénvaló, hogy a 
Hatóság jogi személyiségű európai szerv 
legyen, továbbá jogi, közigazgatási és 
pénzügyi autonómiával rendelkezzen

r. en

Módosítás 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (a 
Hatóság) tevékenységének előírt célja a 
belső piac működőképességének fokozása, 
különösen a szabályozás és a felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén – a tagállamok különböző érdekeinek 
figyelembevételével –, a betétesek és a 
befektetők védelme, a pénzügyi piacok 
integritásának, hatékonyságának és 
szabályos működésének biztosítása, a 
pénzügyi rendszer stabilitásának megóvása 
és a nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítése a gazdaság egészének érdekében, 
beleértve a pénzügyi intézményeket és az 
egyéb érdekelteket, a fogyasztókat és a 

(9) Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (a 
Hatóság) tevékenységének előírt célja a
belső piac működőképességének fokozása, 
különösen a szabályozás és a felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén – a tagállamok különböző érdekeinek 
figyelembevételével –, a szabályozói 
arbitrázs megelőzése és az egyenlő 
versenyfeltételek garantálása, a 
biztosítottak és más kedvezményezettek 
védelme, a pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének biztosítása, a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megóvása, és a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
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munkavállalókat is. Céljai elérése 
érdekében szükséges és helyénvaló, hogy a 
Hatóság jogi személyiségű közösségi szerv 
legyen, továbbá jogi, közigazgatási és 
pénzügyi autonómiával rendelkezzen

erősítése a gazdaság egészének érdekében, 
a belső piacon belül a verseny és az 
innováció fokozása és a globális 
versenyképesség biztosítása 
szükségességének egyidejű figyelembe 
vétele mellett, beleértve a pénzügyi 
intézményeket és az egyéb érdekelteket, a 
fogyasztókat és a munkavállalókat is. 
Feladatai közé tartozik továbbá a 
felügyeleti konvergencia előmozdítása és 
az uniós intézményeknek szóló tanácsadás 
a banki és a fizetési rendszerekre és az 
elektronikus pénzre vonatkozó 
szabályozás és felügyelet, valamint a 
kapcsolódó vállalatirányítási, 
könyvvizsgálási és pénzügyi beszámolási 
kérdések területén. Céljai elérése 
érdekében szükséges és helyénvaló, hogy a 
Hatóság jogi személyiségű közösségi szerv 
legyen, továbbá jogi, közigazgatási és 
pénzügyi autonómiával rendelkezzen

Or. en

Indokolás

A verseny és az innováció fokozásának szükségességét veszi figyelembe a Skinner-jelentésnek 
megfelelően.

Módosítás: 181
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

Módosítás

(9) Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (a 
Hatóság) tevékenységének előírt célja a 
belső piac működőképességének fokozása, 
különösen a szabályozás és a felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén – a tagállamok különböző érdekeinek 
figyelembevételével –, a betétesek és a 
befektetők védelme, a pénzügyi piacok 
integritásának, hatékonyságának és 

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

integritásának, hatékonyságának és 
szabályos működésének biztosítása, a 
pénzügyi rendszer stabilitásának megóvása 
és a nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítése a gazdaság egészének érdekében, 
beleértve a pénzügyi intézményeket és az 
egyéb érdekelteket, a fogyasztókat és a 
munkavállalókat is. Céljai elérése 
érdekében szükséges és helyénvaló, hogy a 
Hatóság jogi személyiségű közösségi szerv 
legyen, továbbá jogi, közigazgatási és 
pénzügyi autonómiával rendelkezzen

Or. en

Módosítás 182
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az erős uniós szintű 
bankfelügyeletnek ki kell terjednie 
valamennyi nemzetközileg elismert 
alapvető felügyeleti elvre. A Bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottság által elfogadott 
„A hathatós bankfelügyelet legfontosabb 
elveinek listája” című dokumentum első 
elve szerint a hathatós bankfelügyelet 
előfeltétele, hogy a felügyeleteknek 
„hatáskörökre van szükségük a 
jogszabályoknak való megfelelés, illetve a 
biztonsági és megbízhatósági aggályok 
vizsgálatára is”.  Ezért azonosítani kell és 
egyértelműen meg kell határozni a 
bankrendszer uniós szintű biztonságával 
és megbízhatóságával, azaz a 
rendszerszintű (mint globális) és a 
határokon átnyúló (mint európai) 
kockázatokkal kapcsolatos fő aggályokat.

Or. en
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Módosítás 183
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A rendelet átveszi a rendszerszintű 
kockázat Nemzetközi Valutaalappal, a 
Nemzetközi Elszámolások Bankjával és a 
Pénzügyi Stabilitási Testülettel közösen 
kidolgozott, és 2009. október 28-án a G20-
csoport vezetőinek 2009. áprilisi kérésére 
a G20-csoport pénzügyminisztereinek és 
központi banki elnökeinek szóló jelentés 
keretében elfogadott 
fogalommeghatározását. A jelentés a 
rendszerszintű kockázatot a pénzügyi 
szolgáltatások zavarának olyan 
kockázataként határozza meg, amelyet i) a 
pénzügyi rendszer egészének vagy 
bizonyos részeinek jelentős sérülése okoz, 
és ii) amely esetlegesen súlyos, hátrányos 
következményekkel járhat a 
reálgazdaságra. A fogalommeghatározás 
tekintetében alapvető a pénzügyi 
intézményen, piacon vagy eszközben 
bekövetkezett zavarból vagy csődből eredő 
kedvezőtlen externáliák fogalma. A 
pénzügyi közvetítők, piacok és 
infrastruktúrák valamennyi típusa bírhat 
bizonyos fokig rendszerszempontú 
jelentőséggel.”

Or. en

Módosítás 184
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) A határokon átnyúló kockázat 
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fogalmának meghatározása felöleli az 
Európai Unió egészében vagy részeiben 
fennálló gazdasági egyensúlyhiány vagy 
pénzügyi csődök által okozott valamennyi 
olyan kockázatot, amely képes jelentős 
kedvezőtlen hatást kifejteni a két vagy 
több tagállam gazdasági szereplői közötti 
gazdasági műveletekre, a belső piac 
működésére vagy az Unió vagy bármely 
tagállamának államháztartására. A 
gazdasági és pénzügyi kockázatok 
valamennyi típusa lehet bizonyos fokig 
határokon átnyúló jelentőségű.

Or. en

Módosítás 185
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Figyelemmel a 2005/60/EK irányelv 
horizontális jellegére, ez a rendelet nem 
érinti a tagállamok pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni meglévő 
intézményi keretrendszerét. A Hatóság a 
2005/60/EK irányelvvel összefüggésben 
történő fellépéskor figyelembe veszi a 
meglévő keretrendszert, és adott esetben 
együttműködik más megfelelő szervekkel.

Or. en
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Módosítás 186
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Kívánatos, hogy a Hatóság az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása és a közösségi 
betétesek egyenlő bánásmódja érdekében 
elősegítse a betétbiztosítás egységes 
megközelítését. Mivel a betétbiztosítási 
rendszerek a tagállamokban inkább a 
felvigyázás, mintsem a szabályozási 
felügyelet alá tartoznak, célszerű, hogy a 
Hatóság az e rendelet szerinti hatáskörét 
magára a betétbiztosítási rendszerre és 
annak üzemeltetőjére nézve is 
gyakorolhassa.

(13) Kívánatos, hogy a Hatóság az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása és a közösségi 
betétesek egyenlő bánásmódja érdekében 
elősegítse a betétbiztosítás egységes 
megközelítését. Mivel a betétbiztosítási 
rendszerek a tagállamokban inkább a 
felvigyázás, mintsem a szabályozási 
felügyelet alá tartoznak, célszerű, hogy a 
Hatóság az e rendelet szerinti hatáskörét 
magára a betétbiztosítási rendszerre és 
annak üzemeltetőjére nézve is 
gyakorolhassa. Az Európai Betétgarancia-
alap létrehozását követően a Hatóság 
szerepét felül fogják vizsgálni. 

Or. en

Indokolás

Az Európai Betétgarancia-alap létrehozását követően a Hatóság betétgarancia területén 
betöltött szerepét újra kell gondolni.

Módosítás 187
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A Hatóság célkitűzéseinek elérése és 
a következetes és hathatós európai szintű 
felügyelet biztosítása érdekében a 
tagállami hatóságoknak – amennyiben 
illetékes hatóságok és a Hatóság tagjai –
számos hatáskört kell adni megelőző és 
korrekciós felügyeleti intézkedések 
elfogadására, egyidejűleg elősegítve a 
közös, összehangolt és integrált fellépést. 
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Ezeket a hatásköröket arányosan kell 
gyakorolni, és ki kell terjedniük az alábbi 
jogosítványokra: a megfelelő információk 
bekérése és fogadása; adatszolgáltatási és 
közzétételi követelmények előírása; 
helyszíni ellenőrzések elvégzése; 
prudenciális intézkedések elfogadása 
(beleértve az összeférhetetlenséggel, 
felelősségteljes kormányzással, 
likviditással, tartalékokkal, osztalékokkal 
és díjazási politikákkal kapcsolatos 
intézkedéseket); a lakossági 
banktevékenységek kereskedelmi és más, 
nem közműjellegű tevékenységektől való 
elválasztása vagy elkülönítése, lényeges 
kockázat közös kritériumok alapján 
történt elemzése alapján; a piacokon 
közvetlenül vagy közvetve esetlegesen 
túlzott mértékű volatilitást vagy zavarokat 
okozó bizonyos termékek vagy 
ügylettípusok ideiglenes korlátozása vagy 
betiltása; a pénzügyi intézmények 
leányvállalaton keresztüli működésének 
elrendelése közös kritériumok alapján, 
indokolt esetben; visszatartó erejű 
pénzbírságok kiszabása; ügyvezetők vagy 
az igazgatók eltiltása; ügyvezetők vagy az 
igazgatóság eltávolítása; ideiglenes 
beavatkozás a pénzügyi intézményeknél; a 
pénzügyi intézményekben jelentős 
érdekeltséggel rendelkezők korlátozott 
felelősségéből eredő előnyök megvonása, 
amennyiben azok kritikus esetekben 
elmulasztják megóvni a társasági érdeket; 
a pénzügyi felelősség kiterjesztése a súlyos 
jogsértésekben résztvevőkre; adott esetben 
az integritást és felelősséget biztosító 
nyilatkozatok őrzése; vészhelyzeti tervek 
bekérése; engedélyek törlése és útlevelek 
bevonása; hozzájárulás a közös és 
hathatós válaszlépésekhez szükséges 
eljárásokhoz.

Or. en
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Módosítás 188
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Az Egységes Szabálykönyv alapvető 
a pénzügyi szolgáltatási jogszabályok, 
rendelkezések és standardok következetes 
harmonizálásának és egységes 
alkalmazásának biztosításához. Az 
Egységes Szabálykönyvet alkotó 
szabályozói és felügyeleti standardoknak 
el kell kerülniük a szabályozói arbitrázst, 
egyidejűleg biztosítva az egyenlő 
versenyfeltételeket és a betétesek , 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelmét egész Európában. Az Egységes 
Szabálykönyv részletezi a 
fogalommeghatározásokat, meghatározza 
az adatszolgáltatási és közzétételi 
követelmények közös elemeit, és megadja 
a hatékony együttműködési eljárások 
biztosításához szükséges alkotóelemeket, 
ideértve a felügyeleti kockázatértékelést és 
az európai jogszabályokban kért 
információmegosztást. E rendelet 
fejlődése során az Egységes Szabálykönyv 
meghatározza az ESRB korai 
figyelmeztetéseinek és ajánlásainak 
kezelésére, illetve az Európai Unió 
egészére vagy jelentős részére kiterjedő, a 
Hatóság vagy az európai intézmények 
által azonosított, határokon átnyúló 
kockázatok kezelésére vonatkozó, 
megfelelő szabályozási és felügyeleti 
standardokat. Ezen túlmenően az 
Egységes Szabálykönyv a 
rendszerkockázatok megelőzése és a 
határokon átnyúló kockázatok 
helyrehozatala érdekében meghatározza 
az EU egészében működő, jelentős 
mértékben hitelből finanszírozott 
vállalkozásokkal és befektetési 
eszközökkel kapcsolatos adatszolgáltatási 
és közzétételi, valamint prudenciális 
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követelményekre vonatkozó megfelelő 
szabályozási és felügyeleti standardokat.

Or. en

Módosítás 189
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 betétesek, 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 
speciális szaktudással rendelkező szerv, a 
közösségi jogban meghatározott 
területeken olyan technikai standardokat 
dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. A technikai 
standardokat a Bizottságnak a közösségi 
joggal összhangban jóvá kell hagynia, 
hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza 
fel őket. Az előkészített technikai 
standardokat a Bizottságnak kell 
elfogadnia. Elfogadásukra módosított 
formában is sor kerülhet, például akkor, 
ha nem összeegyeztethetők a közösségi 
joggal, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét, vagy szemben állnak a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacának 
alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi 
szolgáltatásokat szabályozó közösségi 
joganyag tartalmaz. A standardok gyors 
és zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára.

(14) A technikai standardokat a 
Bizottságnak a közösségi joggal 
összhangban jóvá kell hagynia, hogy 
ezáltal kötelező joghatással ruházza fel 
őket. A Bizottság dönthet azok részben 
vagy teljes mértékben történő elutasítása 
mellett, ha például nem 
összeegyeztethetők az Európai Unió 
jogával, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét vagy szemben állnak a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacának 
azon 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, a részleges 
jóváhagyásról vagy az elutasításról szóló 
határozat meghozatalára. A technikai 
standardok kidolgozására e rendeletben 
meghatározott folyamat nem sérti a 
Bizottságnak azt a jogát, hogy a Szerződés 
290. cikkével összhangban 
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.
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Or. en

Indokolás

A Bizottságot nem szabad feljogosítani a technikai standardok módosítására. Ezek technikai 
jellegűek, ezért csak az európai felügyeleti hatóságok keretében működő technikai szakértők 
részvételével szabad kidolgozni azokat. Amennyiben a standardok – jogi vagy egységes piaci 
okok miatt – nem megfelelőek, a Bizottság azokat teljes egészben vagy részben elutasíthatja.

Módosítás: 190
Antolín Sánchez Presedo

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 betétesek, 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 
speciális szaktudással rendelkező szerv, a 
közösségi jogban meghatározott 
területeken olyan technikai standardokat 
dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. A technikai 
standardokat a Bizottságnak a közösségi 
joggal összhangban jóvá kell hagynia, 
hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza 
fel őket. Az előkészített technikai 
standardokat a Bizottságnak kell 
elfogadnia. Elfogadásukra módosított 
formában is sor kerülhet, például akkor, 
ha nem összeegyeztethetők a közösségi 
joggal, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét, vagy szemben állnak a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacának 
alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi 
szolgáltatásokat szabályozó közösségi 
joganyag tartalmaz. A standardok gyors és 
zökkenőmentes elfogadása érdekében a 

(14) A hatékonyság érdekében célszerű, 
hogy a Hatóságot, mint igen speciális 
szaktudással rendelkező szervet, a 2. 
szinthez tartozó Lámfalussy-rendeletek (az 
európai jogban meghatározott területeken 
vagy a Bizottság kérésére) és (saját 
kezdeményezésére) a Lámfalussy-féle 3. 
szint felügyeleti intézkedéseinek körében 
olyan technikai standardok kidolgozásával 
bízzák meg, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket, és ennek során 
be kell tartania az arányosság elvét. A 
Bizottság által szabályozói standardként 
elfogadandó technikai standardokat a
Bizottság módosíthatja. A felügyeleti 
standardok esetében, amennyiben 
összhangban állnak az európai joggal, a 
Bizottságnak jóvá kell hagynia a technikai 
standardokat, hogy ezáltal kötelező 
joghatással ruházza fel őket. A Bizottság 
felhatalmazást kap a pénzügyi 
szolgáltatások szabályozói standardjainak 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban álló, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
formájában történő elfogadására. A 
felügyeleti standardokat végrehajtási 
aktusként kell jóváhagyni az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
291.cikke szerinti eljárás követésével. A 
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Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára.

standardok gyors és zökkenőmentes 
elfogadása érdekében a Bizottság számára 
határidőt lehet szabni az elfogadásról szóló 
állásfoglalás és a jóváhagyásról szóló 
határozat meghozatalára egyaránt.

Or. en

Módosítás 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 betétesek, 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 
speciális szaktudással rendelkező szerv, a 
közösségi jogban meghatározott 
területeken olyan technikai standardokat 
dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. A technikai 
standardokat a Bizottságnak a közösségi 
joggal összhangban jóvá kell hagynia, 
hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza 
fel őket. Az előkészített technikai 
standardokat a Bizottságnak kell 
elfogadnia. Elfogadásukra módosított 
formában is sor kerülhet, például akkor, ha 
nem összeegyeztethetők a közösségi 
joggal, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét, vagy szemben állnak a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacának 
alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi 
szolgáltatásokat szabályozó közösségi 
joganyag tartalmaz. A standardok gyors és 
zökkenőmentes elfogadása érdekében a 

(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 betétesek, 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 
speciális szaktudással rendelkező szerv, a 
közösségi jogban meghatározott 
területeken olyan technikai standardokat 
dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. A technikai 
standardok elfogadásakor a Hatóságnak 
be kell tartania az arányosság elvét, a 
pénzügyi intézmények eltérő 
struktúráinak és kockázati profiljainak 
figyelembe vétele révén. A hatóságoknak 
különösen törekedniük kell annak 
biztosítására, hogy ne háruljon túlzott 
teher a demokratikus irányítás alatt álló 
szövetkezetekre, amelyek a helyi 
közösségek szintjén fontos szerepet 
töltenek be a kirekesztés elleni 
küzdelemben. A technikai standardokat a 
Bizottságnak a közösségi joggal 
összhangban jóvá kell hagynia, hogy 
ezáltal kötelező joghatással ruházza fel 
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Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára.

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.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak figyelembe kell vennie a pénzügyi szolgáltatási 
ágazatban meglévő különféle vállalkozási modelleket. A technikai standardok nem lehetnek 
eltérőek a pénzügyi intézmények ugyanazon típusa tekintetében a tagállamok körében, de 
meghatározott fokú rugalmasságot kell biztosítaniuk a demokratikusan ellenőrzött 
szövetkezetek létének elismerése érdekében, amelyek vállalkozási modelljei nagymértékben 
kockázatkerülők, és amelyek fontos szerepet játszanak a helyi közösségek szintjén a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben.

Módosítás 192
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 betétesek, 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 

(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 betétesek, 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 
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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.

speciális szaktudással rendelkező szerv, a 
közösségi jogban meghatározott 
területeken olyan technikai standardokat 
dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. Ezek a 
standardok ezért nem ütközhetnek egyik 
tagállam jogszabályaival sem, mivel az 
ilyen jogszabályok szakpolitikai döntés 
létezését tükrözik. 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 vagy elutasítania, egyértelmű 
és átlátható elvek alapján. Elutasításukra 
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.

Or. en

Módosítás 193
Olle Schmidt

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 betétesek, 

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

befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 
speciális szaktudással rendelkező szerv, a 
közösségi jogban meghatározott 
területeken olyan technikai standardokat 
dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. A technikai 
standardokat a Bizottságnak a közösségi 
joggal összhangban jóvá kell hagynia, 
hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza 
fel őket. Az előkészített technikai 
standardokat a Bizottságnak kell 
elfogadnia. Bizottság általi módosításukra 
főszabályként nem kerülhet sor, a 
rendkívüli körülmények által szükségessé 
tett módosításokon túl, például akkor, ha 
nem összeegyeztethetők az Európai Unió 
jogával, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét, vagy szemben állnak a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacának
alapvető elveivel, amelyeket az Európai 
Unió pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó 
joganyaga tartalmaz. A Bizottságnak nem 
szabad módosítania a Hatóság által 
előkészített technikai standardok tartalmát 
a Hatósággal folytatott előzetes 
koordináció nélkül. A standardok gyors és 
zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára.

Or. en

Indokolás

A Bizottságot arra kell ösztönözni, hogy a 7. cikk szerinti technikai standardok módosításának 
jogkörét csak utolsó lehetőségként alkalmazza. Ha nem ez a helyzet, az európai felügyeleti 
hatóságok standardalkotói hatásköre csorbul, és ez jogbizonytalansághoz vezet a pénzügyi 
intézmények számára.
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Módosítás 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 betétesek, 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 
speciális szaktudással rendelkező szerv, a 
közösségi jogban meghatározott 
területeken olyan technikai standardokat 
dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. A technikai 
standardokat a Bizottságnak a közösségi 
joggal összhangban jóvá kell hagynia, 
hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza 
fel őket. Az előkészített technikai 
standardokat a Bizottságnak kell 
elfogadnia. Elfogadásukra módosított 
formában is sor kerülhet, például akkor,
ha nem összeegyeztethetők a közösségi
joggal, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét, vagy szemben állnak a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacának 
alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi 
szolgáltatásokat szabályozó közösségi
joganyag tartalmaz. A standardok gyors és 
zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára.

(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 betétesek, 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 
speciális szaktudással rendelkező szerv, a 
közösségi jogban meghatározott 
területeken olyan technikai standardokat 
dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. A technikai 
standardokat a Bizottságnak a közösségi 
joggal összhangban jóvá kell hagynia, 
hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza 
fel őket. Az előkészített technikai 
standardokat a Bizottságnak kell 
elfogadnia. Bizottság általi módosításukra 
nem kerülhet sor. A Bizottságnak csak 
akkor szabadna utasítania a technikai 
standardokat, ha nem összeegyeztethetők 
az Európai Unió jogával, nem tartják 
tiszteletben az arányosság elvét, vagy 
szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások 
belső piacának alapvető elveivel, 
amelyeket az Európai Unió pénzügyi 
szolgáltatásokat szabályozó joganyaga
tartalmaz. A standardok gyors és 
zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára.

Or. en
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Indokolás

A Hatóság függetlenségének biztosítása és szakértelmének tiszteletben tartása céljából 
Bizottságnak nem szabad a Hatóság által javasolt technikai standardok módosítására 
jogkörrel rendelkeznie. A Bizottságnak csak ellenőrzési joggal kell rendelkeznie a technikai 
standardok vonatkozásában, amellyel jóváhagyhatja vagy elutasíthatja azokat, egyértelmű és 
átlátható elveket követve.

Módosítás 195
Leonardo Domenici

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 betétesek, 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 
speciális szaktudással rendelkező szerv, a 
közösségi jogban meghatározott 
területeken olyan technikai standardokat 
dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. A technikai 
standardokat a Bizottságnak a közösségi 
joggal összhangban jóvá kell hagynia, 
hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza 
fel őket. Az előkészített technikai 
standardokat a Bizottságnak kell 
elfogadnia. Elfogadásukra módosított 
formában is sor kerülhet, például akkor, 
ha nem összeegyeztethetők a közösségi 
joggal, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét, vagy szemben állnak a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacának 
alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi 
szolgáltatásokat szabályozó közösségi
joganyag tartalmaz. A standardok gyors és 
zökkenőmentes elfogadása érdekében a 

(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 betétesek, 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 
speciális szaktudással rendelkező szerv, a 
közösségi jogban meghatározott 
területeken olyan technikai standardokat 
dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. A technikai 
standardokat a Bizottságnak a közösségi 
joggal összhangban jóvá kell hagynia, 
hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza 
fel őket. Az előkészített technikai 
standardokat a Bizottságnak kell 
elfogadnia. Bizottság általi módosításukra 
nem kerülhet sor. A Bizottságnak csak 
akkor szabadna elutasítania a technikai 
standardokat, ha nem összeegyeztethetők 
az Európai Unió jogával, nem tartják 
tiszteletben az arányosság elvét, vagy 
szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások 
belső piacának alapvető elveivel, 
amelyeket az Európai Unió pénzügyi 
szolgáltatásokat szabályozó joganyaga
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Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára.

tartalmaz. A standardok gyors és 
zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára.

Or. en

Indokolás

A Hatóság függetlenségének biztosítása és szakértelmének tiszteletben tartása céljából 
Bizottságnak nem szabad a Hatóság által javasolt technikai standardok módosítására 
jogkörrel rendelkeznie. A Bizottságnak csak ellenőrzési joggal kell rendelkeznie a technikai 
standardok vonatkozásában, amellyel jóváhagyhatja vagy elutasíthatja azokat, egyértelmű és
átlátható elveket követve.

Módosítás 196
Antolín Sánchez Presedo

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.

törölve

Or. en
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Módosítás 197
Olle Schmidt

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 uniós 
intézkedések szabályozzák. A standardok 
Hatóság általi kidolgozásával biztosítható, 
hogy a standardok teljes mértékben 
hasznosítsák a nemzeti felügyeleti 
hatóságok speciális szaktudását.

(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 európai uniós
jogszabályokkal összhangban. A technikai 
standardok által érintett ügyek nem
igényelhetnek szakpolitikai döntéseket, 
tartalmukat az 1. szinten elfogadott
európai uniós intézkedéseknek kell 
pontosan szabályozniuk. A technikai 
standardoknak arányosnak kell lenniük, 
és figyelembe kell venniük a pénzügyi 
intézmények közötti méret- és 
összetettségbeli különbségeket. 
Amennyiben a 2. szintű intézkedések már 
elő vannak irányozva vagy léteznek, az 
ilyen technikai standardoknak tiszteletben 
kell tartaniuk a 2. szintű intézkedéseket, 
és csak ezen intézkedések alkalmazási 
feltételeit szabad meghatározniuk. A 
standardok Hatóság általi kidolgozásával 
biztosítható, hogy a standardok teljes 
mértékben hasznosítsák a nemzeti 
felügyeleti hatóságok speciális szaktudását.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ne vezessünk be nagyobb jogbizonytalanságot a 7. cikk szerinti standardok 
előkészítése tekintetében, a standardok használatát csak a leghelyénvalóbb esetekre 
korlátozva: a technikai területekre, nem pedig a szakpolitikai döntést igénylő területekre.
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Módosítás 198
Othmar Karas

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 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. 
Noha az e rendelet alapján kialakított 
technikai standardok figyelembe veszik a 
mindössze helyi szinten, EU-s dimenzió 
nélkül működő intézményeket, minden 
esetben értékelni kell a technikai 
standardok egész ágazatra gyakorolt 
hatását. A standardok Hatóság általi 
kidolgozásával biztosítható, hogy a 
standardok teljes mértékben hasznosítsák a 
nemzeti felügyeleti hatóságok speciális 
szaktudását.

Or. en

Indokolás

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.
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Módosítás: 199
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

Módosítás

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

(16) A szabályozási vagy felügyeleti
standardok által nem szabályozott 
területeken célszerű lehetővé tenni, hogy a 
Hatóság a legjobb gyakorlatok 
előmozdítására nem kötelező erejű 
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson 
ki az uniós jogszabályok alkalmazásáról. 
Az átláthatóság érdekében, és annak 
biztosítására, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságok és a pénzügyi intézmények 
következetesen betartsák ezen 
iránymutatásokat és ajánlásokat, 
helyénvaló előírni, hogy a nemzeti 
hatóságok kötelesek legyenek 
megindokolni az iránymutatások és 
ajánlások be nem tartását, és a pénzügyi 
intézményeket terhelje kötelezettség az 
adatszolgáltatáskor az arról való 
beszámolásra, hogy betartották-e ezeket az 
iránymutatásokat és ajánlásokat.

Or. en

Módosítás 200
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A technikai standardok által nem 
szabályozott területeken célszerű lehetővé 
tenni, hogy a Hatóság nem kötelező erejű 
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson 
ki a közösségi jogszabályok 
alkalmazásáról. Az átláthatóság érdekében, 
és annak biztosítására, hogy a nemzeti 

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

felügyeleti hatóságok következetesen 
betartsák ezen iránymutatásokat és 
ajánlásokat, helyénvaló előírni, hogy a 
nemzeti hatóságok kötelesek legyenek 
megindokolni az iránymutatások és 
ajánlások be nem tartását. A technikai 
standardokkal nem szabályozott 
területeken a Hatóságnak kell a bevált 
gyakorlatokat terjesztenie.

Or. en

Módosítás 201
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A közösségi jog helyes és teljes körű 
végrehajtása alapvető előfeltétele a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének, a pénzügyi rendszer 
stabilitásának, továbbá a pénzügyi 
intézmények egyenlő közösségi 
versenyfeltételeinek. Ezért olyan 
mechanizmust kell kialakítani, amelynek 
segítségével a Hatóság fel tud lépni a 
közösségi jog helytelen vagy nem kielégítő
végrehajtásával szemben. Indokolt, hogy a 
mechanizmus olyan területeken legyen 
alkalmazható, ahol a közösségi
jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli 
kötelezettségeket írnak elő.

(17) Az európai uniós jog helyes és teljes 
körű végrehajtása alapvető előfeltétele a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének, a pénzügyi rendszer 
stabilitásának, továbbá a pénzügyi 
intézmények egyenlő közösségi 
versenyfeltételeinek. Ezért olyan 
mechanizmust kell kialakítani, amelynek 
segítségével a Hatóság fel tud lépni az 
olyan elmulasztott vagy helytelen 
végrehajtással szemben, ami az Európai 
Unió jogába ütközik. Indokolt, hogy a 
mechanizmus olyan területeken legyen 
alkalmazható, ahol az európai uniós
jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli 
kötelezettségeket írnak elő. A 
mechanizmust általánosságban nem 
szabad olyan esetekre alkalmazni, 
amelyek csak az Európai Unió jogának 
helytelen átültetését érintik.

Or. en
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Indokolás

Célszerű a 9. cikk szerinti mechanizmus alkamazását a standardok olyan alkalmazására 
korlátozni, amelyek jogsértést valósítanak meg, kizárva az Európai Unió jogának helytelen
átültetését. Ennek célja, hogy a piaci szereplők jogbizonytalanságát a legkisebbre szorítsuk, 
nekik ugyanis biztosnak kell lenniük a 9. cikk szerinti eljárás használatában az EU-ban 
mindenütt egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében.

Módosítás 202
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A közösségi jog helyes és teljes körű
végrehajtása alapvető előfeltétele a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének, a pénzügyi rendszer 
stabilitásának, továbbá a pénzügyi 
intézmények egyenlő közösségi 
versenyfeltételeinek. Ezért olyan 
mechanizmust kell kialakítani, amelynek 
segítségével a Hatóság fel tud lépni a 
közösségi jog helytelen vagy nem kielégítő 
végrehajtásával szemben. Indokolt, hogy a 
mechanizmus olyan területeken legyen 
alkalmazható, ahol a közösségi
jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli 
kötelezettségeket írnak elő. 

(17) Az európai jog helyes és teljes körű 
végrehajtása alapvető előfeltétele a 
pénzügyi piacok integritásának, 
átláthatóságának, hatékonyságának és 
szabályos működésének, a pénzügyi 
rendszer stabilitásának, továbbá az 
Európai Unióban a pénzügyi intézmények 
egyenlő versenyfeltételeinek. Ezért olyan 
mechanizmust kell kialakítani, amelynek 
segítségével a Hatóság fel tud lépni az 
európai jog helytelen vagy nem kielégítő 
végrehajtásával szemben. Indokolt, hogy a 
mechanizmus olyan területeken legyen 
alkalmazható, ahol az európai
jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli 
kötelezettségeket írnak elő. 

Or. en

Módosítás 203
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság 
nem tartaná be az ajánlást, célszerű 

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

lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy 
az európai uniós jog betartása érdekében 
az érintett nemzeti hatóságnak címzett 
hivatalos véleményt adjon ki, ezáltal 
közvetlen joghatást teremtve, amely a 
nemzeti bíróságok és hatóságok előtt, és a 
Szerződés 258. cikke alapján is 
érvényesíthető. 

Or. en

Módosítás 204
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20)Arra a kivételes esetre, ha az illetékes 
hatóság tartósan tétlen maradna, célszerű 
lehetővé tenni a Hatóság számára, hogy 
utolsó lehetőségként a pénzügyi 
intézményeknek címzett határozatokat 
fogadjon el. E hatáskört olyan kivételes 
körülményekre kell korlátozni, 
amelyekben az illetékes hatóság nem 
tartja be a neki címzett határozatot és 
amelyekben a közösségi jog a jelenlegi 
vagy jövőbeni európai uniós rendeletek 
értelmében közvetlenül alkalmazandó a 
pénzügyi intézményekre.

törölve

Or. en

Indokolás

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law.It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute..
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Módosítás 205
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 intézményeknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók. 

törölve

Or. en

Módosítás 206
Carl Haglund

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A pénzügyi piacok integritásának és (21) A pénzügyi piacok integritásának és 
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szabályos működésének, vagy a közösségi
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén a Közösség
gyors és összehangolt cselekvése 
szükséges. A Hatóságot ezért fel kell 
jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat a vészhelyzet orvoslására 
szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. 
Mivel a vészhelyzet fennállásának 
megállapítása jelentős fokú mérlegelést 
igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a 
Bizottságot célszerű felruházni. A 
vészhelyzet eredményes kezelése 
érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a 
válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi intézményeknek
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók.

szabályos működésének, vagy az Európai 
Unió pénzügyi rendszere stabilitásának 
komoly veszélyeztetettsége esetén az 
Európai Unió gyors és összehangolt 
cselekvése szükséges. A Tanácsnak kell 
hatáskörrel rendelkeznie a vészhelyzet 
fennállásának az ESRB-vel, és adott 
esetben az európai felügyeleti 
hatóságokkal folytatott konzultáció 
alapján történő megállapítására. 
Amennyiben a vészhelyzet 
általánosságban a piacra vonatkozik, a
Hatóságot fel kell jogosítani arra, hogy a 
nemzeti felügyeleti hatóságokat a 
vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét 
intézkedésekre kötelezze. 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 és a Tanácstól kapott 
egyértelmű felhatalmazás alapján
közvetlenül a pénzügyi piacokhoz címzett 
határozatokat fogadjon el. 

Or. en

Indokolás

Nem célravezető az EBA arra vonatkozó hatáskörrel való felruházása, hogy közvetlenül a 
nemzeti illetékes hatóságokhoz és egyes bankokhoz címzett határozatokat fogadhasson el. 
Amennyiben a vészhelyzet a piacot általánosabb értelemben érinti, lehetségesnek kell lennie 
az EBA számára, hogy a nemzeti hatóságokra közvetlenül alkalmazandó intézkedéseket 
fogadhasson el. Ennek mindazonáltal a Tanács által adott megbízáson kell alapulnia.

Módosítás 207
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A pénzügyi piacok integritásának és (21) A pénzügyi piacok integritásának és 
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szabályos működésének, vagy a közösségi
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén a Közösség
gyors és összehangolt cselekvése 
szükséges. A Hatóságot ezért fel kell 
jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat a vészhelyzet orvoslására 
szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. 
Mivel a vészhelyzet fennállásának
megállapítása jelentős fokú mérlegelést 
igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a 
Bizottságot célszerű felruházni. A 
vészhelyzet eredményes kezelése 
érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a 
válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi intézményeknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók.

szabályos működésének, vagy az Európai 
Unió pénzügyi rendszere stabilitásának 
komoly veszélyeztetettsége esetén az 
Európai Unió gyors és összehangolt 
cselekvése szükséges. A Hatóságot ezért 
fel kell jogosítani arra, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságokat a vészhelyzet 
orvoslására szolgáló konkrét 
intézkedésekre kötelezze. Szem előtt tartva 
a kérdés érzékenységét, a vészhelyzet 
fennállása megállapításának hatásköre 
jelentős fokú mérlegelést igényel, ezt a 
hatáskört a Bizottsággal, az ESRB-vel és 
adott esetben az európai felügyeleti 
hatóságokkal való megfelelő konzultációt 
követően a Tanácsra kell ruházni. 

Or. en

Módosítás 208
Olle Schmidt

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 

(21) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy az európai 
uniós 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. 
A vészhelyzet fennállása
megállapításának hatáskörét a 
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igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a 
Bizottságot célszerű felruházni. A 
vészhelyzet eredményes kezelése 
érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a 
válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi intézményeknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók.

Bizottsággal, az ESRB-vel és adott esetben 
az európai felügyeleti hatóságokkal való 
megfelelő konzultációt követően a 
Tanácsra kell ruházni.

Or. en

Indokolás

Előnyben kell részesíteni azt a megoldást, hogy a vészhelyzet kihirdetése – figyelemmel a 
tagállami következményekre és az ESRB rendszerszintű kockázatokkal kapcsolatos szerepére 
– ne tartozzon az Európai Bizottság hatáskörébe, és az sem célszerű, hogy az európai 
felügyeleti hatóságok fogadhassanak el az egyes intézményeket kötelező határozatokat.

Módosítás 209
Vicky Ford

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 uniós
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén az Unió gyors és 
összehangolt cselekvése szükséges. A 
Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, 
hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a 
vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét 
intézkedésekre kötelezze. Mivel a 
vészhelyzet fennállásának megállapítása 
jelentős fokú mérlegelést igényel, az erre 
vonatkozó hatáskörrel a Tanácsot célszerű 
felruházni. A vészhelyzet eredményes 
kezelése érdekében az illetékes nemzeti 
felügyeleti hatóság tétlensége esetén 
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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 intézményeknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók. 

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

Or. en

Módosítás 210
Antolín Sánchez Presedo

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

(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 
Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, 
hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a 
vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét 
intézkedésekre kötelezze. Az Európai 
Rendszerkockázati Testületnek kell 
meghatároznia a vészhelyzet fennállását;
a Bizottság vagy a Tanács is elfogadhat a 
vészhelyzet vagy ugyanilyen megerősített 
intézményi válaszlépéseket igénylő más 
indokolt körülmények fennállásának 
meghatározására vonatkozó határozatot. 
A vészhelyzet eredményes kezelése 
érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a 
válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi intézményeknek 
címzett határozatokat fogadjon el az uniós
jog azon területein, amelyek rájuk 
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közvetlenül alkalmazandók. 

Or. en

Módosítás 211
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 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a 
válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi intézményeknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók. 

(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. 
Az Európai Rendszerkockázati 
Testületnek kell megállapítania, hogy
mikor áll fenn vészhelyzet. A Bizottságnak 
kell – az Európai Rendszerkockázati 
Testület ajánlására – a vészhelyzetet 
bejelentenie. A vészhelyzet eredményes 
kezelése érdekében az illetékes nemzeti 
felügyeleti hatóság tétlensége esetén 
célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, 
hogy a válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi intézményeknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók. 

Or. en

Indokolás

A vészhelyzet megállapítására az ESRB a legmegfelelőbb szerv. Mivel azonban nagyfokú 
mérlegelést igényel annak értékelése, hogy fennáll-e vészhelyzet vagy sem, a Szerződés joga 
szerint szükségképpen a Bizottságnak kell a végső határozatot meghozó szervnek lennie.
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Módosítás 212
Leonardo Domenici

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

(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. 
Az Európai Rendszerkockázati 
Testületnek kell megállapítania, hogy
mikor áll fenn vészhelyzet. A vészhelyzet 
eredményes kezelése érdekében az 
illetékes nemzeti felügyeleti hatóság 
tétlensége esetén célszerű feljogosítani a 
Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak 
csökkentése és a piacokba vetett bizalom 
helyreállítása érdekében, utolsó 
lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi 
intézményeknek címzett határozatokat 
fogadjon el a közösségi jog azon területein, 
amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók. 

Or. en

Indokolás

A pénzügyi szolgáltatások egységes uniós piacának létrehozása összehagolt intézkedést 
igényel a potenciális vészhelyzetekre való reagáláskor, mivel az egy tagállamban bekövetkező 
válság gyorsan átterjedhet a határokon. Emiatt szükséges az ESRB felruházása a 
válsághelyzet fennállása megállapításának hatáskörével.

Az ESRB megfelelő helyzetben van a potenciális vészhelyzet azonosításához, mivel olyan 
technikai szervezet, amelyet a pénzügyi stabilitás esetleges fenyegetéseinek nyomon 
követésére és értékelésére hoztak létre.
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Módosítás 213
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) figyelemmel a G20-csoport 
vezetőinek 2009. április 2-i londoni 
csúcstalálkozóján a pénzügyi rendszer 
erősítéséről elfogadott nyilatkozatára, 
amely arra hívott fel, hogy „határozzanak 
meg iránymutatásokat a felügyeleti 
kollégiumok tekintetében, és támogassák 
azok létrehozását, működését és az 
azokban való részvételt, a 
rendszerszempontból legjelentősebb, 
határon átnyúló cégek folyamatos 
azonosításán keresztül is”. 

Or. en

Módosítás 214
Diogo Feio

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 

(22) A hatékony és eredményes felügyelet 
biztosítása céljából és a különböző 
tagállamokbeli illetékes hatóságok 
álláspontjának kiegyensúlyozott 
figyelembevétele érdekében a Hatóságnak 
képesnek kell lennie határon átnyúló 
helyzetekben 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 a tagállami illetékes 
hatóság eljárására, intézkedésének 
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határozatok céljaira történő 
értelmezésével és alkalmazásával 
kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az 
ágazati jogszabályokban szereplő hatályos 
egyeztető eljárásokat tiszteletben kell 
tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy –
utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók.

tartalmára, illetve tétlenségére is. 

Or. en

Módosítás 215
Olle Schmidt

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 

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

Or. en

Indokolás

Nem célszerű, hogy az európai felügyeleti hatóságok az egyes intézményeket kötelező 
határozatokat fogadhassanak el. Mivel a pénzügyi intézmények napi felügyeletéért a nemzeti 
illetékes hatóság felel, jogilag előnyben részesítendő az a megoldás, hogy az európai 
felügyeleti hatóság a 11. cikk szerinti egyeztetési eljárásban hozott döntés nyomán késztesse a 
nemzeti hatóságot a piaci gyakorlat módosítására.

Módosítás 216
Vicky Ford

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 –

(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 –
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utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. 

utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. Azokban az esetekben, 
amikor a vonatkozó uniós jogszabályok a 
tagállamoknak biztosítanak mérlegelést, a 
Hatóság által hozott határozatok nem 
léphetnek a nemzeti felügyeletek európai 
uniós jognak megfelelően gyakorolt 
mérlegelési jogának helyébe.

Or. en

Módosítás 217
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 –

(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 e tekintetben 
fennálló hatáskörét az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett ágazati 
jogszabályokban kell meghatározni. Az 
ágazati jogszabályokban szereplő hatályos 
egyeztető eljárásokat tiszteletben kell 
tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy –
utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
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utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. 

azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 218
Antolín Sánchez Presedo

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 intézményeknek címzett 

(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 így meghozott 
kötelező határozatoknak való megfelelés 
azonban nem akadályozza meg az illetékes 
hatóságot további prudenciális 
mérlegelési lehetőségeinek a határon 
átnyúló felügyelet nemzetközi elveivel 
összhangban történő gyakorlásában. Az 
ágazati jogszabályokban szereplő hatályos 
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határozatokat fogadjon el a közösségi jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. 

egyeztető eljárásokat tiszteletben kell 
tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy –
utolsó lehetőségként – közvetlenül a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
határozatokat fogadjon el az európai jog 
azon területein, amelyek rájuk közvetlenül 
alkalmazandók. 

Or. en

Módosítás 219
Leonardo Domenici

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 intézményeknek címzett 

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

határozatokat fogadjon el az európai uniós
jog azon területein, amelyek rájuk 
közvetlenül alkalmazandók. Ez vonatkozik 
a felügyeleti kollégiumon belüli 
nézeteltérésekre is.

Or. en

Indokolás

A nemzeti felügyeletek közötti esetleges nézeteltérések esetére az EBA beavatkozása szükséges 
a pénzügyi intézmények jogbiztonságának megteremtése érdekében.

Módosítás 220
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A válság felszínre hozta a határon 
átnyúló intézmények – különösen a 
legnagyobb és legösszetettebb 
intézmények, amelyek csődje képes 
rendszerszintű károk okozására –
felügyeleti felfogásának legjelentősebb 
hiányosságait. Ezek a hiányosságok a 
pénzügyi intézmények, másfelől pedig a 
felügyeleti szervek különböző tevékenységi 
területeiből erednek. Az előbbiek egy 
határok nélküli piacon tevékenykednek, a 
utóbbiak pedig napi szinten ellenőrzik, 
hogy illetékességük a nemzeti határokon 
véget ér-e. Az ilyen 
összehangolatlanságok kezelése 
érdekében szükséges az Európai Unión 
belüli és a nemzetközi szintű nagyobb 
szabályozói konvergencia támogatása.

Or. en
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Módosítás 221
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A válság feltárta a határon 
átnyúlóan tevékenykedő pénzügyi 
intézmények felügyeletére vonatkozó 
jelenlegi szabályok hibáit. Ezért jó érvek 
szólnak a határon átnyúlóan 
tevékenykedő pénzügyi intézmények 
felügyelete területén az illetékes nemzeti 
hatóságok közötti jobb együttműködés és 
koordináció uniós keretrendszerének 
erősítése mellett.

Or. de

Indokolás

A válság nyomán a határon átnyúló pénzügyi intézmények felügyeletének hibái megmutatták, 
hogy szükség van egy európai keretrendszerre, amely biztosítja a nemzeti felügyelet 
hatóságok közötti jobb koordinációt.

Módosítás 222
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) A 2009 márciusában kiadott 
Turner-vizsgálat szerint „a létező egységes 
piaci szabályok elfogadhatatlan 
kockázatokat kelthetnek a betétesek és 
adófizetők számára” és „a jelenlegi – a 
leányvállalatok útlevélrendszerben 
hordozható jogait, a székhely szerinti 
országban zajló felügyeletet és a kizárólag 
nemzeti betétbiztosítást egyesítő –
szabályozás nem szilárd alap az európai 
határon átnyúlóan működő lakossági
bankok jövőbeni szabályozásához és 
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felügyeletéhez”.

Or. en

Módosítás 223
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
22 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22c) Amint a Turner-vizsgálatban 
szerepel, „a határozottabb szabályozás 
vagy kiterjedtebb, kevésbé nyitott egységes 
piaccal járó nemzeti hatásköröket igényel 
vagy pedig az európai integráció 
magasabb fokát”. A kettő keveréke tűnik 
megfelelőnek: Hogy mennyiben 
szükségesek további nemzeti hatáskörök, 
az attól függ, hogy az „európaibb” 
lehetőségek mennyire képesek eredményt 
hozni”.

Or. en

Módosítás 224
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
22 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22d) Az európai megoldás a következők 
létrehozását igényli: egy új európai uniós 
intézményi struktúra, egy jogi 
hatáskörökkel rendelkező, a határon 
átnyúló felügyelet területén standardokat 
meghatározó és felügyeletet ellátó 
független hatóság, a felügyeleti 
kollégiumok megerősítése a határon 
átnyúló intézmények felügyeletében, 
valamint a felügyeleti hatáskörök 
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következetes és fokozott megerősítése 
nemzeti és uniós szinten egyaránt.

Or. en

Módosítás 225
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
22 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22e) A Hatóságnak hatáskörökkel kell 
rendelkeznie felügyeleti standardok 
kialakítására az Egységes Szabálykönyv 
egységes alkalmazásának támogatására. 
A Hatóságnak kulcsszereppel kell 
rendelkeznie ágazati koordinátorként és a 
felügyeleti kollégiumok konzultatív 
szerveként azok információcsere-
folyamatai működésének egyszerűsítése 
céljából, valamint az uniós jog 
kollégiumok általi alkalmazásával 
kapcsolatos konvergencia és egységesség 
előmozdítása érdekében. A Hatóságnak 
vezető szerepet kell betöltenie az Európai 
Unióban működő banki intézmények 
felügyeletében. A Hatóságnak az illetékes 
nemzeti felügyeletek közötti konfliktusok 
feloldására rendelkeznie kell jogilag 
kötelező erejű közvetítői szerepkörrel is.

Or. en

Módosítás 226
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
22 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22f) A felügyeleti kollégiumoknak fontos 
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szerepet kell betölteniük az EU-ban a 
határokon átnyúlóan tevékenykedő 
pénzügyi intézmények hatékony, 
eredményes és egységes felügyeletében. 
Aligha lehet haszna az alapvető pénzügyi 
szabályozás közelítését célzó munkának, 
ha a felügyeleti gyakorlatok továbbra is 
szétszabdaltak maradnak. Amint a de 
Larosière-jelentés rámutat, „kerülni kell 
az eltérő felügyeleti gyakorlatokból eredő 
versenytorzulásokat és szabályozói 
arbitrázst, mivel ezek képesek a pénzügyi 
stabilitás megingatására – többek között a 
pénzügyi tevékenységnek a laza 
felügyeletű országokba történő áttételének 
ösztönzése révén. A felügyeleti 
rendszernek méltányosnak és 
kiegyensúlyozottnak kell mutatkoznia”.

Or. en

Módosítás 227
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Létre kell hozni az Európai 
Pénzügyi Védelmi Alapot (az Alap) a 
befektetők és a nehézségekkel szembesülő 
intézmények védelmére, amennyiben az 
utóbbiak veszélyeztethetik az európai 
egységes pénzügyi piac pénzügyi 
stabilitását. Az alapot a határon átnyúló 
pénzügyi intézmények befizetéseiből, az 
alap által kibocsátott kötvényekből vagy 
kivételes esetben az érintett tagállamok 
által korábban megállapított szempontok 
(a módosított egyetértési nyilatkozat) 
szerint teljesített hozzájárulásokból kell 
finanszírozni. Az alapba teljesített 
hozzájárulásoknak kell a nemzeti 
betétbiztosítási garanciarendszerekbe 
teljesített hozzájárulások helyébe lépniük.
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Or. en

Módosítás 228
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A betétesek védelmére létre kell 
hozni az Európai Betétgarancia Alapot. 
Az alapba teljesített hozzájárulásoknak 
kell fokozatosan a nemzeti betétbiztosítási 
garanciarendszerekbe teljesített 
hozzájárulások helyébe lépniük.

Or. en

Módosítás 229
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Megítélése szerint egy új európai 
felügyeleti rendszer tényleges 
megvalósítása érdekében foglalkozni kell 
a tehermegosztás kérdésével. Ebből a 
célból a jövőben szükség lesz egy Európai 
Rendezési Alapra, a pénzügyi piacok 
súlyos piaci zavarok esetén történő 
stabilitásának biztosításához. Sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fokozzák az e kérdésben tett 
erőfeszítéseiket.

Or. en

Indokolás

Tehermegosztó szabályokat kell létrehozni a határon átnyúló intézményekben rejlő problémák 
kezelésére. Az Európai Rendezési Alapot lehetne használni az intézmények rendkívüli piaci 
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zavarok esetén történő stabilizálására. Ezt az alapot azonban – a befektetők 
megtakarításainak védelmére – egyértelműen el kell különíteni a betétgarancia-alapoktól.

Módosítás 230
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Egy az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak mielőbb benyújtandó 
jelentésnek elemeznie kell a bankszektor 
válságkezelésének új uniós 
keretrendszeréhez szükséges 
intézkedéseket. Ennek különösen meg kell 
vizsgálnia az Európai Pénzügyi Védelmi 
Alap vagy harmonizált nemzeti alapok 
létrehozásának lehetőségét a befektetők és 
a nehézségekkel szembesülő intézmények 
védelmére, amennyiben ez utóbbiak 
veszélyeztethetik az európai egységes 
pénzügyi piac pénzügyi stabilitását.

Or. en

Módosítás 231
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Egy az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak benyújtandó jelentésnek 
prociklikus felfogásban elemeznie kell a 
pénzügyi rendszer költségeinek 
internalizálását. Elemezni kell az összes 
kapcsolódó kérdést is, úgymint a 
következőket: beszámítás és ellenigények; 
dinamikus tartalékképzés; a 
rendszerekhez való hozzájárulás 
meghatározása; a rendszer hatálya alá 
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tartozó termékek és betétesek hatóköre; a 
határon átnyúló betétgarancia-rendszerek 
eredményessége, valamint a betétgarancia 
rendszerek és a betétesek kártalanítására 
szolgáló alternatív eszközök – így 
vészhelyzeti kifizetési mechanizmusok és 
az Európai Pénzügyi Védelmi Alap –
közötti kapcsolat. E jelentés céljaira a 
tagállamoknak össze kell gyűjteniük a 
vonatkozó adatokat, és kérésre be kell 
azokat nyújtaniuk a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 232
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A Hatóság feladata lesz annak 
biztosítása – a nemzeti betétgarancia-
rendszerek és -alapok létrehozásának és 
megfelelő kialakításának biztosítása révén 
–, hogy valamennyi európai dimenzióval 
rendelkező intézmény hozzájáruljon az 
egységes pénzügyi piac stabilitásához.

Or. en

Indokolás

A nemzeti betétbiztosítási rendszereknek megfelelően tőkésítettnek kell lenniük annak 
érdekében, hogy védjék az ügyfeleket és intézményeket a határon átnyúló 
kötelezettségvállalások tekintetében is.
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Módosítás 233
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 hatóság feladatainak 
átruházására vonatkozó hatásköreit. A 
feladatok átruházása azt jelenti, hogy a 
feladatokat egy másik felügyeleti hatóság 
végzi el a felelős hatóság helyett, de a 
felügyeleti határozatok meghozatalának 
felelőssége az átruházó hatóságnál marad. 
A felelősségi körök átruházásával bizonyos 
felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti 
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 
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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 234
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

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, 

(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 és különösen azon 
pénzügyi intézmények terheit, amelyek 
nem rendelkeznek európai dimenzióval. 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 
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vagy a szaktudás optimális kihasználása a 
nemzeti felügyeleti hatóságok között. A 
vonatkozó közösségi jogszabályok tovább 
pontosíthatják a felelősségi körök 
megállapodáson alapuló újraelosztásának 
szabályait. A Hatóságnak minden 
megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie a 
nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
átruházási megállapodásokat. A tervezett 
átruházási megállapodásokról ugyanakkor 
tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt 
nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az 
ilyen megállapodásokat központilag kell 
közzétenni, hogy az összes érintett fél 
időben, átlátható módon és könnyen 
hozzájuk férjen.

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
és ellenőriznie a nemzeti felügyeleti 
hatóságok közötti átruházási 
megállapodásokat. A tervezett átruházási 
megállapodásokról ugyanakkor 
tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt 
nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az 
ilyen megállapodásokat központilag kell 
közzétenni, hogy az összes érintett fél 
időben, átlátható módon és könnyen 
hozzájuk férjen. A Hatóságnak emellett 
feladata a feladatátruházással és a 
feladatátruházási megállapodásokkal 
kapcsolatos legjobb gyakorlatok 
azonosítása és terjesztése.

Or. it

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

Rendeletre irányuló javaslat
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 

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

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

Or. en

Indokolás

A Hatóságnak az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények felügyeletét a nemzeti 
felügyeletekre kell átruháznia.
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Módosítás 236
Antolín Sánchez Presedo

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, különösen a 
pénzügyi piacok rendes működésének és 
integritásának vagy az Unióban a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
biztosítására. A vészhelyzetekre szóló 
hatáskörén kívül ezért a Hatóságot az 
ESFS-en belül általános koordinációs 
feladatkörrel is fel kell ruházni. A 
Hatóságnak különös ügyelnie kell a 
releváns információk illetékes hatóságok 
közötti zökkenőmentes áramlására.

Or. en

Módosítás 237
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 

(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 
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Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi 
európai felügyeleti hatóságot és az Európai 
Rendszerkockázati Testületet. A 
Hatóságnak közösségi szinten össze kell 
hangolnia a pénzügyi intézmények káros 
piaci fejleményekkel szembeni 
rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, 
annak biztosítására, hogy e teszteket 
nemzeti szinten a lehető legjobb 
módszertannal végezzék.

Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi 
európai felügyeleti hatóságot és az Európai 
Rendszerkockázati Testületet. A 
Hatóságnak közösségi szinten 
kezdeményeznie kell, illetve össze kell 
hangolnia a pénzügyi intézmények káros 
piaci fejleményekkel szembeni 
rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, 
annak biztosítására, hogy e teszteket 
nemzeti szinten a lehető legjobb 
módszertannal végezzék. Annak 
érdekében, hogy megalapozottan tudja 
ellátni feladatait, a Hatóságnak el kell 
végeznie a piacok és a lehetséges piaci 
fejlemények piacokra gyakorolt hatásának 
közgazdasági elemzését.

Or. en

Indokolás

A közgazdasági elemzés lehetővé fogja tenni az európai felügyeleti hatóság számára, hogy 
tájékozottabb döntéseket hozhasson az intézkedései által a tágabb piacra gyakorolt hatásról, 
valamint a tágabb piaci események intézkedéseire gyakorolt hatásáról. Mindez összhangban 
van a tagállami szintű legjobb gyakorlattal.

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

Rendeletre irányuló javaslat
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 

(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 
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Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi 
európai felügyeleti hatóságot és az Európai 
Rendszerkockázati Testületet. A 
Hatóságnak közösségi szinten össze kell 
hangolnia a pénzügyi intézmények káros 
piaci fejleményekkel szembeni 
rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, 
annak biztosítására, hogy e teszteket 
nemzeti szinten a lehető legjobb 
módszertannal végezzék.

Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi 
európai felügyeleti hatóságot és az Európai 
Rendszerkockázati Testületet. A 
Hatóságnak közösségi szinten össze kell 
hangolnia a pénzügyi intézmények káros 
piaci fejleményekkel szembeni 
rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, 
annak biztosítására, hogy e teszteket 
nemzeti szinten a lehető legjobb 
módszertannal végezzék. Annak 
érdekében, hogy megalapozottan tudja 
ellátni feladatait, a Hatóságnak el kell 
végeznie a piacok és a lehetséges piaci 
fejlemények piacokra gyakorolt hatásának 
közgazdasági elemzését.

Or. en

Indokolás

A Skinner-jelentésben leírtak szerint a Hatóságnak közgazdasági elemzést kell végeznie 
feladatai megalapozott ellátásához.

Módosítás 239
Antolín Sánchez Presedo

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 képviselnie kell az Európai 
Uniót az Unión kívüli felügyeletekkel 
folytatott eszmecserében és 
együttműködésben. A nemzeti illetékes 
hatóságok továbbra is részt vehetnek 
ezeken a nemzetközi fórumokon a nemzeti 
kérdések, illetve az uniós jog szerinti 
feladataikhoz és hatásköreikhez 
kapcsolódó kérdések vonatkozásában.

Or. en
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Módosítás 240
Vicky Ford

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. A 
Közösségen 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 241
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Hatóságnak, illetékességi területén, 
független tanácsadó szervként kell 
szolgálnia az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság számára. Képesnek kell 
lennie véleményt alkotni a – 2007/44/EK 
irányelvvel módosított – 2006/48/EK 
irányelv szerinti egyesülések és 
részesedésszerzések prudenciális 
értékeléséről.

(30) A Hatóságnak, illetékességi területén, 
független tanácsadó szervként kell 
szolgálnia az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság számára. Képesnek kell 
lennie véleményt alkotni a – 2007/44/EK 
irányelvvel módosított – 2006/48/EK 
irányelv szerinti egyesülések és 
részesedésszerzések prudenciális 
értékeléséről azokban az esetekben, 
amelyekben az irányelv két vagy több 
tagállam illetékes hatóságai közötti
konzultációt ír elő.
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Or. en

Indokolás

Az összeolvadás fogalmilag intézményspecifikus, illetve piaci és kereskedelmi szempontból 
érzékeny kérdés, és ennek elsődlegesen a nemzeti és uniós versenyhatóságok hatáskörében 
kell maradnia. Az európai felügyeleti hatóságok összeolvadási kérdésekben történő 
tanácsadási lehetőségét olyan esetekre kell korlátozni, amelyekben a banki 
tőkekövetelményekről szóló irányelv előírja az illetékes hatóságok közötti konzultációt.

Módosítás 242
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 243
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Kötelességei eredményes teljesítése 
érdekében a Hatóságot indokolt 

(31) Kötelességei eredményes teljesítése 
érdekében a Hatóságot indokolt 
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feljogosítani a szükséges információk 
kikérésére. A pénzügyi intézmények 
beszámolási kötelezettségeinek 
megkettőzését elkerülendő, ezeket az 
információkat jellemzően annak a nemzeti 
felügyeleti hatóságnak kell megadnia, 
amely a legközelebb található a pénzügyi 
piacokhoz és intézményekhez. Arra az 
esetre azonban, ha az illetékes nemzeti 
hatóság nem adja meg vagy nem képes 
megadni kellő időben a kért információt, a 
Hatóságnak célszerű jogot biztosítani arra 
is, hogy a pénzügyi intézményektől és más 
felektől közvetlenül kérhesse az 
információkat. A tagállamok hatóságait 
célszerű kötelezni arra, hogy támogassák 
a Hatóságot az ilyen közvetlen 
megkeresések teljesítésében.

feljogosítani a szükséges információk 
kikérésére. A pénzügyi intézmények 
beszámolási kötelezettségeinek 
megkettőzését elkerülendő, ezeket az 
információkat jellemzően annak a nemzeti 
felügyeleti hatóságnak kell megadnia, 
amely a legközelebb található a pénzügyi 
piacokhoz és intézményekhez. 
Tárgyilagosan igazolható piaci zavarok 
esetében azonban, utolsó lehetőségként, ha 
az illetékes nemzeti hatóság nem adja meg 
vagy nem képes megadni kellő időben a 
kért információt, a Hatóságnak célszerű 
jogot biztosítani arra is, hogy a pénzügyi
intézményektől és más felektől közvetlenül 
kérhesse az információkat. Az adott 
pénzügyi intézménynek jogosultnak kell 
lennie arra, hogy véleményt nyilvánítson 
a Hatóságtól érkező közvetlen adatbekérés 
érdeme tekintetében. 

Or. en

Indokolás

Az európai felügyeleti hatóságoknak az egyes pénzügyi intézményektől történő közvetlen 
adatbekérés hatáskörét csak körülhatárolt vészhelyzetekben szabad használni annak 
megelőzésére, hogy azzal a nemzeti illetékes hatóságok és az európai felügyeleti hatóságok 
közötti bizalomépítés érdekében visszaéljenek. Az érintett pénzügyi intézményeknek 
lehetőséggel kell rendelkezniük az egyedi kérések érdeméről álláspontjuk kifejtésére.

Módosítás 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az Európai Rendszerkockázati 
Testület működésének, továbbá 
figyelmeztetései és ajánlásai nyomon 
követésének kiteljesítéséhez 
elengedhetetlen a Hatóság és az Európai 
Rendszerkockázati Testület közötti szoros 

(32) Az Európai Rendszerkockázati 
Testület működésének, továbbá 
figyelmeztetései és ajánlásai nyomon 
követésének kiteljesítéséhez 
elengedhetetlen a Hatóság és az Európai 
Rendszerkockázati Testület közötti szoros 



PE439.457v01-00 64/81 AM\808174HU.doc

HU

együttműködés. A Hatóságnak ezért 
minden releváns információt meg kell 
osztania az Európai Rendszerkockázati 
Testülettel. Egyedi vállalkozásokkal 
kapcsolatos információkat azonban csak 
indokolt kérésre szabad kiadnia. Az 
Európai Rendszerkockázati Testület által a 
Hatóságnak vagy egy nemzeti felügyeleti 
hatóságnak címzett figyelmeztetések vagy 
ajánlások kézhezvételét követően a 
Hatóságnak gondoskodnia kell a nyomon 
követésről.

együttműködés. A Hatóságnak és az 
Európai Rendszerkockázati Testületnek 
ezért minden releváns információt meg kell 
osztania az Európai Rendszerkockázati 
Testülettel. Egyedi vállalkozásokkal 
kapcsolatos információkat azonban csak 
indokolt kérésre szabad kiadnia. Az 
Európai Rendszerkockázati Testület által a 
Hatóságnak vagy egy nemzeti felügyeleti 
hatóságnak címzett figyelmeztetések vagy 
ajánlások kézhezvételét követően a 
Hatóságnak adott esetben gondoskodnia 
kell a nyomon követésről.

Or. en

Indokolás

A szöveg jobb magyarázata.

Módosítás 245
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 banki érdekképviseleti 
csoportot, amely kiegyensúlyozott 
összetételben képviseli a hitelintézeteket és 
a befektetési intézményeket (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), azok munkavállalóit, valamint a 
banki szolgáltatások fogyasztóit és más 
lakossági felhasználókat, beleértve a kkv-
kat is. A banki érdekképviseleti csoportnak 
aktív közvetítői szerepet kell betöltenie a 
pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság 

(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 banki érdekképviseleti 
csoportot, amely képviseli a 
hitelintézeteket és a befektetési 
intézményeket (beleértve adott esetben az 
intézményi befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), 
azok munkavállalóit, valamint a banki 
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
banki érdekképviseleti csoportnak a 
következőkből kell állnia: a fogyasztók és 
végfelhasználók legalább 15 képviselője, 5 
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vagy közösségi jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.

független vezető elméleti szakember és az 
ágazat, illetve foglalkoztatottainak 10 
képviselője. A banki érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy közösségi jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 
felé.

Or. en

Módosítás 246
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 banki 
érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli a 
hitelintézeteket és a befektetési 
intézményeket (beleértve adott esetben az 
intézményi befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), 
azok munkavállalóit, valamint a banki 
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
banki érdekképviseleti csoportnak aktív 
közvetítői szerepet kell betöltenie a 
pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság 
vagy közösségi jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.

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

Or. en

Indokolás

Az egyes érdekeltek képviseletének a kiegyensúlyozottság helyett inkább az érdekképviseleti 
csoport előtt álló feladatoknak kell megfelelnie.

Módosítás 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

(33) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak konzultálnia kell az érdekelt 
felekkel és ésszerű lehetőséget kell 
biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. 
Az előkészített technikai standardok, 
iránymutatások és ajánlások elfogadása 
előtt a Hatóságnak hatástanulmányt kell 
végeznie. A hatékonyság érdekében e 
célból indokolt létrehozni egy banki 
érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli a 
hitelintézeteket és a befektetési 
intézményeket (beleértve adott esetben az 
intézményi befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), a 
szakszervezeteket, elméleti szakembereket,
valamint a banki szolgáltatások fogyasztóit 
és más lakossági felhasználókat, beleértve 
a kkv-kat is. A banki érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy uniós jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.
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Or. en

Indokolás

A Skinner-jelentésben foglaltak szerint a Hatóságnak a technikai standardok elfogadása előtt 
hatástanulmányt kell végeznie. 

Módosítás 248
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 banki érdekképviseleti 
csoportot, amely kiegyensúlyozott 
összetételben képviseli a hitelintézeteket és 
a befektetési intézményeket (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), azok munkavállalóit, valamint a 
banki szolgáltatások fogyasztóit és más 
lakossági felhasználókat, beleértve a kkv-
kat is. A banki érdekképviseleti csoportnak 
aktív közvetítői szerepet kell betöltenie a 
pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság 
vagy közösségi jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.

(33) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell 
az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget 
kell biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. 
A hatékonyság érdekében e célból indokolt 
létrehozni egy banki érdekképviseleti 
csoportot, amely kiegyensúlyozott 
összetételben képviseli a hitelintézeteket és 
a befektetési intézményeket (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), a szakszervezeteket, elméleti 
szakembereket, fogyasztói szervezeteket, 
valamint a banki szolgáltatások más 
lakossági felhasználóit, beleértve a kkv-kat 
is. A banki érdekképviseleti csoportnak 
aktív közvetítői szerepet kell betöltenie a 
pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság 
vagy közösségi jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.

Or. en

Indokolás

A szakszervezetek és a fogyasztói szervezetek a munkavállalók és a fogyasztók szervezett 
képviselői. Az ágazatokon átnyúló tevékenységek mélyreható ismereténél fogva ezek vannak a 
legmegfelelőbb helyzetben a munkavállalók és fogyasztók érdekképviseleti csoporton belüli 
képviseletére.
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Módosítás 249
Herbert Dorfmann

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

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

Or. en

Módosítás 250
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 

(33) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
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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 banki érdekképviseleti 
csoportot, amely kiegyensúlyozott
összetételben képviseli a hitelintézeteket és 
a befektetési intézményeket (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), azok munkavállalóit, valamint a 
banki szolgáltatások fogyasztóit és más 
lakossági felhasználókat, beleértve a kkv-
kat is. A banki érdekképviseleti csoportnak 
aktív közvetítői szerepet kell betöltenie a 
pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság 
vagy közösségi jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.

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 banki érdekképviseleti 
csoportot, amely megfelelő összetételben
képviseli a különböző tagállamokban lévő, 
különböző méretű és különböző banki 
ágazatokban tevékenykedő hitelintézeteket 
és a befektetési intézményeket (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), azok munkavállalóit, valamint a 
banki szolgáltatások fogyasztóit és más 
lakossági felhasználókat, beleértve a kkv-
kat is. A banki érdekképviseleti csoportnak 
aktív közvetítői szerepet kell betöltenie a 
pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság 
vagy közösségi jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.

Or. en

Indokolás

A banki érdekképviseleti csoportnak elsősorban a banki ágazat képviselőiből kell állnia. A 
csoportnak változatosnak kell lennie, és tömörítenie kell a helyi és határon túlnyúló 
intézmények, illetve a különféle üzleti modellek képviselőit.

Módosítás 251
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 

(33) A Hatóságnak lehetővé kell tennie az 
érdekelt felek számára, hogy
konzultálhassanak a Hatóság által végzett 
valamennyi munkáról, és ésszerű 
lehetőséget kell biztosítania számukra, 
hogy észrevételezzék a javasolt 
intézkedéseket. A hatékonyság érdekében e 
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célból indokolt létrehozni egy banki 
érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli a 
hitelintézeteket és a befektetési 
intézményeket (beleértve adott esetben az 
intézményi befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), 
azok munkavállalóit, valamint a banki 
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
banki érdekképviseleti csoportnak aktív 
közvetítői szerepet kell betöltenie a 
pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság 
vagy közösségi jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.

célból indokolt létrehozni egy banki 
érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli a 
hitelintézeteket és a befektetési 
intézményeket (beleértve adott esetben az 
intézményi befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), 
azok munkavállalóit, valamint a banki 
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A 
banki érdekképviseleti csoportnak aktív 
közvetítői szerepet kell betöltenie a 
pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság 
vagy közösségi jogszabályok által 
létrehozott felhasználói csoportok felé.

Or. en

Indokolás

Az érdekképviseleti csoportnak lehetőséget kell kapnia arra, hogy konzultáljon a Hatósággal 
a Hatóság általa relevánsnak tartott minden munkájáról. A csoportokon belüli egyes 
érdekelteknek maguknak kell eldönteniük, hogy a konzultációban részt kívánnak-e venni vagy 
sem.

Módosítás 252
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) Összehasonlítva az ágazat jó 
finanszírozással és jó kapcsolatokkal 
rendelkező képviselőivel, a nonprofit 
szervezetek kiszorultak a pénzügyi 
szolgáltatások jövőjéről folyó vitából és a 
kapcsolódó döntéshozatali folyamatból. 
Ezt a hátrányt a banki érdekképviseleti 
csoportban a képviselők megfelelő 
díjazásával kell ellensúlyozni.

Or. en
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Módosítás 253
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 
intézmények stabilizálására és 
megmentésére. A Hatóság intézkedése, 
amelyet olyan vész- vagy vitarendezési
helyzetben hozott, amely valamely 
pénzügyi intézmény 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.

(34) A válságkezelés során a tagállamok 
alapvető felelőssége, hogy megőrizzék a 
pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a 
nehézségekkel küzdő pénzügyi 
intézmények stabilizálására és 
megmentésére. A Hatóság intézkedése, 
amelyet olyan vészhelyzetben hozott, 
amely valamely pénzügyi intézmény 
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 beterjesztett módosítások következménye, a védzáradék korlátozására.

Módosítás 254
Antolín Sánchez Presedo

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 

(34) A válságkezelés során a tagállamok 
alapvető felelőssége, hogy megőrizzék a 
pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a 
nehézségekkel küzdő pénzügyi 
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intézmények stabilizálására és 
megmentésére. A Hatóság intézkedése, 
amelyet olyan vész- vagy vitarendezési 
helyzetben hozott, amely valamely 
pénzügyi intézmény 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.

intézmények stabilizálására és 
megmentésére. A GMU keretein belül és 
elvei szerint szorosan és koordináltan 
együtt kell működniük. A Hatóság 
intézkedése, amelyet olyan vész- vagy 
vitarendezési helyzetben hozott, amely 
valamely pénzügyi intézmény 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.

Or. en

Módosítás 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A rendelet hatálybalépéstől 
számított három éven belül a Bizottságnak 
a megszerzett tapasztalatok alapján uniós 
szinten egyértelmű és határozott 
útmutatást kell adnia arról, hogy a 
tagállamok mikor válthatják ki a 
védzáradék alkalmazását. A védzáradék 
igénybevételét ezt követően ezen 
útmutatás szerint kell értékelni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem nyújt útmutatást arra vonatkozóan, hogy egy döntés mikor 
gyakorol hatást a nemzeti költségvetési felelősségre. Meg kell teremteni a „költségvetési 
felelősség” koncepcióját övező jogbiztonságot az illetékes hatóságok és piaci szereplők egész 
EU-ban egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása céljából. Világos útmutatást kell közösen 
meghatározni és elfogadni arra nézve, hogy mely esetekben lehet a költségvetési 
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felelősségvállalásra való hatásgyakorlásra hivatkozni.

Módosítás 256
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A rendelet hatálybalépéstől 
számított három éven belül a Bizottságnak 
a megszerzett tapasztalatok alapján uniós 
szinten egyértelmű és határozott 
útmutatást kell adnia arról, hogy a 
tagállamok mikor válthatják ki a 
védzáradék alkalmazását. A védzáradék 
igénybevételét ezt követően ezen 
útmutatás szerint 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 respective case falls within the scope of the guidance.

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

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A tagállamok egyedi válsághelyzeti 
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felelősségének sérelme nélkül, 
amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy 
igénybe veszi-e a védzáradékot, erről az 
Európai Parlamentet a Hatóság, a Tanács 
és a Bizottság értesítésével egyidejűleg kell 
értesítenie. Emellett a tagállamnak meg 
kell indokolnia a védzáradék 
igénybevételét. A Hatóságnak a 
Bizottsággal együttműködésben kell 
meghatároznia a következő 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A szöveg jobb magyarázata.

Módosítás 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
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 az Európai Parlament 
által a Bizottság által irányított nyílt 
pályázaton, és az ezt követően a Bizottság 
által elkészített szűkített listáról 
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.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozza a Parlament fontosságát a Hatóság elnökének kiválasztásában.
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Módosítás 259
Antolín Sánchez Presedo

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 az Európai Parlament 
által a Bizottság által irányított nyílt 
pályázaton, és az ezt követően a Bizottság 
által elkészített szűkített listáról 
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.

Or. en

Módosítás 260
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 nyilvános kiválasztási eljárást 
követően az Európai Parlament által 
kinevezett teljes munkaidős elnöknek kell 
képviselnie. A Hatóság irányításával az 
ügyvezető igazgatót kell megbízni, akinek 
joga van részt venni a felügyelőtanács és az 
igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik 
szavazati joggal.

Or. en
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Módosítás 261
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
elkészített szűkített listáról az Európai 
Parlament által 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 262
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 

(39) Az európai felügyeleti hatóságok 
tevékenységének ágazatközi összhangja 
érdekében e hatóságoknak az európai 
felügyeleti hatóságok vegyes konzultatív
bizottságán („vegyes konzultatív
bizottság”) keresztül szorosan össze kell 
hangolniuk tevékenységüket, és adott 
esetben közös állásfoglalást kell hozniuk. 
Célszerű, hogy a vegyes konzultatív
bizottság koordinálja a három európai 
felügyeleti hatóság pénzügyi
konglomerátumokhoz kapcsolódó 
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Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság hatáskörébe is tartozó 
intézkedéseket az érintett európai 
felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan 
kell elfogadniuk.

feladatait. Szükség esetén, az Európai 
Felügyeleti Hatóság (Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) és az 
Európai Felügyeleti Hatóság (Európai 
Értékpapír-piaci Felügyelet) hatáskörébe 
is tartozó intézkedéseket az érintett európai 
felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan 
kell elfogadniuk. A vegyes konzultatív
bizottság elnöki tisztét éves rotációban a 
három európai felügyeleti hatóság elnöke 
tölti be. A vegyes konzultatív bizottság 
elnöke az Európai Rendszerkockázati 
Testület alelnöke. A vegyes konzultatív 
bizottságnak a három európai felügyeleti 
hatóságtól kiküldött személyzetből álló 
titkársága lesz a három európai 
felügyeleti hatóság közötti nem hivatalos 
információmegosztás és közös kulturális 
felfogás kialakulásának előmozdítására.

Or. en

Indokolás

Fontos a vegyes bizottság bizottsági javaslatban felvázolt szerepkörének pontos 
meghatározása és kiterjesztése. A vegyes bizottságnak elő kell segítenie az európai felügyeleti 
hatóságok közötti információcserét és az ismeretek hatóságok közötti megosztását. A 
bizottságnak teljes munkaidős titkársággal is rendelkeznie kell, amely támogatja feladatai 
végrehajtásában (e feladatok körébe tartozhat a pénzügyi konglomerátumok felügyelete), és 
mikrogazdasági vetülettel egészíti ki az ESRB titkárságán belül az EKB személyzetének 
makrogazdasági irányultságát.

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

Rendeletre irányuló javaslat
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 

(39) Az európai felügyeleti hatóságok 
tevékenységének ágazatközi összhangja 
érdekében e hatóságoknak az európai 
felügyeleti hatóságok vegyes bizottságán
(„vegyes bizottság”) keresztül szorosan 
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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 Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóság hatáskörébe is tartozó 
intézkedéseket az érintett európai 
felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan 
kell elfogadniuk.

össze kell hangolniuk tevékenységüket, és 
adott esetben közös állásfoglalást kell 
hozniuk. Célszerű, hogy a vegyes bizottság 
koordinálja a három európai felügyeleti 
hatóság pénzügyi konglomerátumokhoz 
kapcsolódó feladatait. Szükség esetén, az 
Európai Felügyeleti Hatóság (Biztosítás-
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) és az 
Európai Felügyeleti Hatóság (Értékpapír-
piaci Felügyelet) hatáskörébe is tartozó 
intézkedéseket az érintett európai 
felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan 
kell elfogadniuk. A vegyes bizottság elnöki 
tisztét éves rotációban a három európai 
felügyeleti hatóság elnöke tölti be. A 
vegyes bizottság elnöke az Európai 
Rendszerkockázati Testület alelnöke. A 
vegyes bizottságnak a három európai 
felügyeleti hatóságtól kiküldött 
személyzetből álló titkársága lesz a három 
európai felügyeleti hatóság közötti nem 
hivatalos információmegosztás és közös 
kulturális felfogás kialakulásának 
előmozdítására. 

Or. en

Indokolás

A vegyes bizottság hatóságok koordinációban betöltött szerepének erősítésére, a Skinner-
jelentésben foglaltak szerint.

Módosítás 264
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 

(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 egy külön 
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Uniós általános költségvetéséből erednek. 
A közösségi hozzájárulás tekintetében a 
közösségi költségvetési eljárás szabályait 
kell irányadónak tekinteni. Az 
elszámolások ellenőrzését a 
Számvevőszéknek kell végeznie.

költségvetési megnevezésen keresztül az 
Európai Uniós általános költségvetéséből 
erednek. Az uniós hozzájárulás 
tekintetében az Európai Unió költségvetési 
eljárásának 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 265
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 
kötelező hozzájárulásból és az Európai 
Unió 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 a pénzügyi 
intézmények által közvetlenül befizetett 
díjakból erednek. A közösségi hozzájárulás 
tekintetében a közösségi költségvetési 
eljárás szabályait kell irányadónak 
tekinteni. Az elszámolások ellenőrzését a 
Számvevőszéknek kell végeznie.

Or. en
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Módosítás 266
Carl Haglund

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az üzleti titkok és más bizalmas 
információk védelme alapvető érdek. A 
hálózaton belül cserélt információk 
bizalmas jellegét hasonlóképpen meg kell 
őrizni.

(44) A kereskedelmi szempotból érzékeny 
és más bizalmas információk védelme 
alapvető érdek. A Hatóság rendelkezésére 
bocsátott és a hálózaton belül cserélt 
információk bizalmas jellege tekintetében 
szigorú és hathatós titoktartási 
szabályokat kell bevezetni.

Or. en

Módosítás 267
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az üzleti titkok és más bizalmas 
információk védelme alapvető érdek. A 
hálózaton belül cserélt információk 
bizalmas jellegét hasonlóképpen meg kell 
őrizni.

(44) Az üzleti titkok és más bizalmas 
információk védelme alapvető érdek. A 
Hatóság rendelkezésére bocsátott és a 
hálózaton belül cserélt információk 
bizalmas jellege tekintetében szigorú és 
hathatós titoktartási szabályokat kell 
bevezetni.

Or. en

Indokolás

Egyes céges adatok piaci érzékenysége miatt alapvető, hogy biztonságos mechanizmust 
hozzunk létre az adatok gyűjtésére, tárolására és továbbítására. Egyértelműen szükség van a 
javított információcserére a rendszerkockázat megértésének fokozásához. Fontos azonban, 
hogy ne ássák alá a piaci érzékenységet az érzékeny és titkos adatok esetleges felfedésével, 
ami felboríthatja a pénzügyi piacok rendezett működését.
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Módosítás 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az üzleti titkok és más bizalmas 
információk védelme alapvető érdek. A 
hálózaton belül cserélt információk 
bizalmas jellegét hasonlóképpen meg kell 
őrizni.

(44) Az üzleti titkok és más bizalmas 
információk védelme alapvető érdek. A 
Hatóság rendelkezésére bocsátott és a 
hálózaton belül cserélt információk 
bizalmas jellege tekintetében szigorú és 
hathatós titoktartási szabályokat kell 
bevezetni.

Or. en

Indokolás

A Hatóság számára elő kell írni, hogy egyértelmű titokvédelmi szabályokhoz tartsa magát a 
céges adatok gyűjtése, tárolása és továbbítása során.


