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Módosítás 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a 2009. május 27-i 
„Európai pénzügyi felügyelet” című 
közleményében az uniós szintű pénzügyi 
stabilitás fenntartását szolgáló jelenlegi 
szabályok megújítását irányozta elő, így 
például a makroprudenciális felügyeletért 
felelős Európai Rendszerkockázati Testület
(ESRB) létrehozását. 2009. június 9-i 
ülésén a Tanács, június 18–19-i ülésén 
pedig az Európai Tanács adta támogatását 
a Bizottság elképzeléseihez, és üdvözölte a 
Bizottságnak a jogszabálytervezetek 
előterjesztésére irányuló szándékát, 
amelyekkel 2010-re már létrejöhet az új 
keret. A Bizottság álláspontjával 
összhangban a Tanács többek között 
megállapította, hogy „az EKB-nak 
elemzési, statisztikai, adminisztratív és 
logisztikai segítséget kell nyújtania az 
ESRB-nek, a nemzeti központi bankoktól 
és felügyeleti hatóságoktól kapott technikai 
tanácsadásra is építve.”

(5) A Bizottság a 2009. május 27-i 
„Európai pénzügyi felügyelet” című 
közleményében az uniós szintű pénzügyi 
stabilitás fenntartását szolgáló jelenlegi 
szabályok megújítását irányozta elő, így 
például a makroprudenciális felügyeletért 
felelős Európai Rendszerkockázati Testület
(ESRB) létrehozását. 2009. június 9-i 
ülésén a Tanács, június 18–19-i ülésén 
pedig az Európai Tanács adta támogatását 
a Bizottság elképzeléseihez, és üdvözölte a 
Bizottságnak a jogszabálytervezetek 
előterjesztésére irányuló szándékát, 
amelyekkel 2010-re már létrejöhet az új 
keret. A Bizottság álláspontjával 
összhangban a Tanács többek között 
megállapította, hogy „az EKB-nak 
elemzési, statisztikai, adminisztratív és 
logisztikai segítséget kell nyújtania az 
ESRB-nek, a nemzeti központi bankoktól 
és felügyeleti hatóságoktól kapott technikai 
tanácsadásra is építve.” Az EKB által az 
ESRB-nek nyújtott segítség, valamint az 
ESRB számára kijelölt feladatok nem 
sérthetik az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésben is rögzített alapelvet, 
amely szerint az EKB függetlenül látja el 
feladatait.

Or. en
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Módosítás 90
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ESRB feladata a rendszerkockázat 
értékelése normális időkben, ezzel 
enyhítve a rendszer kitettségét az egyes 
elemei eredménytelenségéből eredő 
kockázatoknak, és növelve a pénzügyi 
rendszer sokkokkal szembeni 
ellenállóképességét. E tekintetben az 
ESRB-nek növelnie kell a pénzügyi 
stabilitást, és enyhítenie kell a 
reálgazdaság növekedését és a 
foglalkoztatottságot sújtó negatív 
hatásokat. Feladatának ellátása 
érdekében az ESRB-nek elemeznie kell 
minden érdemi információt, főként a 
vonatkozó jogszabályokat, amelyek 
hatással lehetnek a pénzügyi stabilitásra, 
például a számviteli, a csőd- és az állami 
támogatási szabályokat.

Or. en

Módosítás 91
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Indokolt esetben az ESRB általános 
jellegű, a Közösség egészét, egyes 
tagállamokat vagy tagállamok egy 
csoportját érintő figyelmeztetéseket ad ki 
és ajánlásokat tesz, pontos ütemezést adva 
a megfelelő válaszlépés megtételéhez.

(8) Indokolt esetben az ESRB általános 
jellegű, a Közösség egészét, egyes 
tagállamokat vagy tagállamok egy 
csoportját érintő nyilvánosságra hozott
figyelmeztetéseket ad ki és ajánlásokat 
tesz, pontos ütemezést adva a megfelelő 
válaszlépés megtételéhez.

Or. en
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Módosítás 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Indokolt esetben az ESRB általános 
jellegű, a Közösség egészét, egyes 
tagállamokat vagy tagállamok egy 
csoportját érintő figyelmeztetéseket ad ki 
és ajánlásokat tesz, pontos ütemezést adva 
a megfelelő válaszlépés megtételéhez.

(8) Indokolt esetben az ESRB általános 
jellegű, a Közösség egészét, egyes 
tagállamokat vagy tagállamok egy 
csoportját érintő figyelmeztetéseket ad ki 
és ajánlásokat tesz, pontos ütemezést adva 
a megfelelő válaszlépés megtételéhez.
Amennyiben az ilyen jellegű 
figyelmeztetéseket vagy ajánlásokat egyes 
tagállamokhoz vagy a tagállamok egy 
csoportjához intézik, az ESRB-nek 
megfelelő támogató intézkedésekre is 
javaslatot kell tennie, amelyeket például a 
Központi Bankok Európai Rendszere 
biztosíthatna.  

Or. en

Indokolás

The creation of the EU single market of financial services imposes coordinated action to face 
potential emergency situations, since the crisis in one Member State could rapidly spread 
across the borders. The ESRB has appropriate tools and a privileged point of view to identify 
emergency situations at an early stage; therefore there is a value in conferring on the ESRB 
the power to declare the existence of an emergency situation. Such provision should be 
coupled with an amendment to the ESAs Regulations in order to enable the relevant ESA to 
make decisions directly applicable to competent national authorities in order to steer a 
coordinated intervention.

Módosítás 93
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Indokolt esetben az ESRB általános (8) Indokolt esetben az ESRB általános 
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jellegű, a Közösség egészét, egyes 
tagállamokat vagy tagállamok egy 
csoportját érintő figyelmeztetéseket ad ki 
és ajánlásokat tesz, pontos ütemezést adva 
a megfelelő válaszlépés megtételéhez. 

jellegű, a Közösség egészét, egyes 
tagállamokat vagy tagállamok egy 
csoportját érintő figyelmeztetéseket ad ki 
és ajánlásokat tesz, pontos ütemezést adva 
a megfelelő válaszlépés megtételéhez. 
Szükség esetén az ESRB-nek vészhelyzetet 
kell kinyilvánítania és kezdeményeznie 
kell az Európai Felügyeleti Hatóságok 
beavatkozását. 

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás az ESRB főbb feladatairól szóló 3. és 16. cikkhez javasolt módosításokat 
követi. Az ESRB ajánlásainak és figyelmeztetéseinek jelentős hatása lehet a pénzügyi piacokra 
és a tagállamok gazdaságaira. A javasolt módosítás célja az ESRB azon képességének 
erősítése, hogy már a válság legelején stabilizálni tudja a gazdasági helyzetet. Az ESRB-nek 
képesnek kell lennie megfelelő támogatási eszközöket ajánlani, amelyeket az ajánlásokkal és 
figyelmeztetésekkel együtt jelentenének be.

Módosítás 94
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Indokolt esetben az ESRB általános 
jellegű, a Közösség egészét, egyes 
tagállamokat vagy tagállamok egy 
csoportját érintő figyelmeztetéseket ad ki
és ajánlásokat tesz, pontos ütemezést adva 
a megfelelő válaszlépés megtételéhez. 

(8) Indokolt esetben az ESRB általános 
jellegű, a Közösség egészét, egyes 
tagállamokat vagy tagállamok egy 
csoportját érintő figyelmeztetéseket ad ki 
és ajánlásokat tesz, pontos ütemezést adva 
a megfelelő válaszlépés megtételéhez. 
Szükség esetén az ESRB-nek vészhelyzetet 
kell kinyilvánítania és kezdeményeznie 
kell az Európai Felügyeleti Hatóságok 
beavatkozását. 

Or. en

Indokolás

A pénzügyi szolgáltatások uniós belső piacának létrehozása összehangolt cselekvést határoz 
meg annak érdekében, hogy szembe lehessen szállni az esetlegesen felmerülő 
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vészhelyzetekkel, mivel az egyik tagállamban megjelenő válság gyorsan átterjedhet a 
határokon túlra.      Az ESRB megfelelő eszközökkel és privilegizált szempontokkal rendelkezik 
a válsághelyzetek korai stádiumban történő felismerésére, ezért fontos az ESRB-re ruházni a 
válsághelyzet kinyilvánításának hatáskörét.  

Módosítás 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Indokolt esetben az ESRB általános 
jellegű, a Közösség egészét, egyes 
tagállamokat vagy tagállamok egy 
csoportját érintő figyelmeztetéseket ad ki 
és ajánlásokat tesz, pontos ütemezést adva 
a megfelelő válaszlépés megtételéhez. 

(8) Indokolt esetben az ESRB általános 
jellegű, a Közösség egészét, egyes 
tagállamokat vagy tagállamok egy 
csoportját érintő figyelmeztetéseket ad ki 
és ajánlásokat tesz, pontos ütemezést adva 
a megfelelő válaszlépés megtételéhez. 
Szükség esetén az ESRB-nek vészhelyzetet 
kell kinyilvánítania és kezdeményeznie 
kell az Európai Felügyeleti Hatóságok 
beavatkozását. 

Or. en

Indokolás

A pénzügyi szolgáltatások uniós belső piacának létrehozása összehangolt cselekvést határoz 
meg annak érdekében, hogy szembe lehessen szállni az esetlegesen felmerülő 
vészhelyzetekkel, mivel az egyik tagállamban megjelenő válság gyorsan átterjedhet a 
határokon túlra. Az ESRB megfelelő eszközökkel és privilegizált szempontokkal rendelkezik a 
válsághelyzetek korai stádiumban történő felismerésére, ezért fontos az ESRB-re ruházni a 
válsághelyzet kinyilvánításának hatáskörét. 

Módosítás 96
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Amennyiben az ESRB olyan 
kockázatot észlel, amely komolyan 
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veszélyeztetheti a pénzpiacok rendes 
működését és integritását vagy az Európai 
Unió pénzügyi rendszere egészének vagy 
egy részének stabilitását, figyelmeztetést 
adhat ki, melyben felhívja a figyelmet a 
vészhelyzetre. Ilyen esetben az ESRB a 
figyelmezetésről azonnal tájékoztatja az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot, a 
Bizottságot, a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat és az Európai Felügyeleti 
Hatóságot. Vészhelyzet esetén az ESRB 
megfelelő figyelmeztetést ad ki.

Or. en

Indokolás

Az illetékes nemzeti hatóságokat is közvetlenül értesíteni kell a figyelmeztetésekről.

Módosítás 97
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Amennyiben az ESRB olyan 
kockázatot észlel, amely komolyan 
veszélyeztetheti a pénzpiacok rendes 
működését és integritását vagy az Európai 
Unió pénzügyi rendszere egészének vagy 
egy részének stabilitását, figyelmeztetést 
adhat ki, melyben felhívja a figyelmet a 
vészhelyzetre. Ilyen esetben az ESRB a 
figyelmezetésről azonnal tájékoztatja az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot, a 
Bizottságot, a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat és az Európai Felügyeleti 
Hatóságot. Vészhelyzet esetén az ESRB 
megfelelő figyelmeztetést ad ki.

Or. en
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Módosítás 98
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Súlyuk és legitimitásuk növelése 
érdekében ezeket a figyelmeztetéseket és 
ajánlásokat a Tanácson és – adott esetben –
az […]/[…]/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságon, az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságon
vagy az […]/[…]/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóságon keresztül adják ki.

(9) Súlyuk és legitimitásuk növelése 
érdekében ezeket a figyelmeztetéseket és 
ajánlásokat az Európai Parlamenten, a 
Tanácson és – adott esetben – az Európai 
Felügyeleti Hatóságon (ESA) és a nemzeti 
felügyeleti hatóságokon keresztül adják ki.

Or. en

Indokolás

Az illetékes nemzeti hatóságokat is közvetlenül értesíteni kell a figyelmeztetésekről.

Módosítás 99
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Súlyuk és legitimitásuk növelése 
érdekében ezeket a figyelmeztetéseket és 
ajánlásokat a Tanácson és – adott esetben 
– az […]/[…]/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságon, az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságon
vagy az […]/[…]/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel létrehozott Európai 

(9) Súlyuk és legitimitásuk növelése 
érdekében ezeket a figyelmeztetéseket és 
ajánlásokat a Bizottságon és – adott 
esetben – az Európai Felügyeleti 
Hatóságon (ESA) keresztül adják ki.
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Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóságon keresztül adják ki.

Or. en

Módosítás 100
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Súlyuk és legitimitásuk növelése 
érdekében ezeket a figyelmeztetéseket és 
ajánlásokat a Tanácson és – adott esetben 
– az […]/[…]/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságon, az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-
piaci Felügyeleti Hatóságon vagy az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Biztosítási 
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti
Hatóságon keresztül adják ki.

(9) Súlyuk és legitimitásuk növelése 
érdekében ezeket a figyelmeztetéseket és 
ajánlásokat közvetlenül a címzetteknek 
adják ki, azok másolatát megküldve az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és –
adott esetben – az […]/[…]/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak, az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-
piaci Felügyeleti Hatóságnak vagy az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Biztosítási 
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti
Hatóságnak.

Or. en

Indokolás

Az ajánlások Tanácson keresztül történő kiadása esetleg nem biztosítja azt, hogy azok főként 
technikai értékelésen alapulnak;  ezért a Tanács és az Európai Parlament mellett megfelelő 
közvetlen kommunikációs eljárásokat is biztosítani kell az ajánlások címzettjei számára. A 
javasolt módosításban szereplő arányt már az ECOFIN-Tanács is indítványozta.
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Módosítás 101
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Súlyuk és legitimitásuk növelése 
érdekében ezeket a figyelmeztetéseket és 
ajánlásokat a Tanácson és – adott esetben 
– az […]/[…]/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságon, az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-
piaci Felügyeleti Hatóságon vagy az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Biztosítási 
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti
Hatóságon keresztül adják ki.

(9) Súlyuk és legitimitásuk növelése 
érdekében ezeket a figyelmeztetéseket és 
ajánlásokat közvetlenül a címzetteknek 
adják ki, azok másolatát megküldve az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és –
adott esetben – az […]/[…]/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak, az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-
piaci Felügyeleti Hatóságnak vagy az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Biztosítási 
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti
Hatóságnak.

Or. en

Indokolás

Az ajánlások Tanácson keresztül történő kiadása esetleg nem biztosítja azt, hogy azok főként 
technikai értékelésen alapulnak;  ezért a Tanács és az Európai Parlament mellett megfelelő 
közvetlen kommunikációs eljárásokat is biztosítani kell az ajánlások címzettjei számára.

Módosítás 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Súlyuk és legitimitásuk növelése 
érdekében ezeket a figyelmeztetéseket és 
ajánlásokat a Tanácson és – adott esetben 
– az […]/[…]/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságon, az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és tanácsi 

(9) Súlyuk és legitimitásuk növelése 
érdekében ezeket a figyelmeztetéseket és 
ajánlásokat közvetlenül a címzetteknek 
adják ki, azok másolatát megküldve az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és –
adott esetben – az […]/[…]/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
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rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-
piaci Felügyeleti Hatóságon vagy az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Biztosítási 
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti
Hatóságon keresztül adják ki.

Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak, az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-
piaci Felügyeleti Hatóságnak vagy az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Biztosítási 
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti
Hatóságnak.

Or. en

Indokolás

Az ajánlások Tanácson keresztül történő kiadása esetleg nem biztosítja azt, hogy azok főként 
technikai értékelésen alapulnak;  ezért a Tanács és az Európai Parlament mellett megfelelő 
közvetlen kommunikációs eljárásokat is biztosítani kell az ajánlások címzettjei számára.

Módosítás 103
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A figyelmeztetések és ajánlások 
tényleges érvényesülésének biztosítása 
érdekében az ESRB-nek a címzettek 
jelentéseire támaszkodva nyomon kell 
követnie az ajánlások betartását. A 
címzetteknek az ajánlások nyomán 
intézkedéseket kell hozniuk, kivéve, ha az 
intézkedés elmulasztása kellőképpen 
indokolt („cselekedj vagy indokolj” 
mechanizmus).

(10) A figyelmeztetések és ajánlások 
tényleges érvényesülésének biztosítása 
érdekében az ESRB-nek a címzettek 
jelentéseire támaszkodva nyomon kell
követnie az ajánlások betartását. Az 
ajánlások címzetteinek meg kell
indokolniuk az ESRB ajánlásainak kellő 
időben történő megfelelés elmulasztását 
(„cselekedj vagy indokolj” mechanizmus).
Az ESRB-nek képesnek kell lennie az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
fordulnia akkor, amikor nem elégedett 
azzal, ahogyan a címzettek az ajánlásokat 
követik.

Or. en

Indokolás

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. It would be therefore 
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appropriate to allow the ESRB to seek recourse to the Council and to the European 
Parliament also in cases where it is not satisfied on how the addressees have followed up the 
recommendations. Indeed, the simple ‘execution’ of ESRB recommendations could not be 
sufficient.

Módosítás 104
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A figyelmeztetések és ajánlások 
tényleges érvényesülésének biztosítása 
érdekében az ESRB-nek a címzettek 
jelentéseire támaszkodva nyomon kell 
követnie az ajánlások betartását. A 
címzetteknek az ajánlások nyomán 
intézkedéseket kell hozniuk, kivéve, ha az 
intézkedés elmulasztása kellőképpen 
indokolt („cselekedj vagy indokolj” 
mechanizmus).

(10) A figyelmeztetések és ajánlások 
tényleges érvényesülésének biztosítása 
érdekében az ESRB-nek a címzettek 
jelentéseire támaszkodva nyomon kell 
követnie az ajánlások betartását. Az 
ajánlások címzetteinek meg kell
indokolniuk az ESRB ajánlásainak kellő 
időben történő megfelelés elmulasztását 
(„cselekedj vagy indokolj” mechanizmus).
Az ESRB-nek képesnek kell lennie az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
fordulnia akkor, amikor nem elégedett 
azzal, ahogyan a címzettek az ajánlásokat 
követik.

Or. en

Indokolás

Az a tény, hogy az ESRB ajánlásai jogilag nem kötelező erejűek szükségessé teszi, hogy a 
Tanács és az Európai Parlament megfelelően ellenőrizze az ESRB ajánlásainak 
végrehajtását; valójában a tapasztalatok azt bizonyították, hogy a nemzeti hatóságok nem 
veszik kellő mértékben figyelembe az EKB-től érkező időszakos figyelmeztetéseket.
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Módosítás 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A figyelmeztetések és ajánlások 
tényleges érvényesülésének biztosítása 
érdekében az ESRB-nek a címzettek 
jelentéseire támaszkodva nyomon kell 
követnie az ajánlások betartását. A 
címzetteknek az ajánlások nyomán 
intézkedéseket kell hozniuk, kivéve, ha az 
intézkedés elmulasztása kellőképpen 
indokolt („cselekedj vagy indokolj” 
mechanizmus).

(10) A figyelmeztetések és ajánlások 
tényleges érvényesülésének biztosítása 
érdekében az ESRB-nek a címzettek 
jelentéseire támaszkodva nyomon kell
követnie az ajánlások betartását. Az 
ajánlások címzetteinek meg kell
indokolniuk az ESRB ajánlásainak való 
kellő időben történő megfelelés 
elmulasztását („cselekedj vagy indokolj” 
mechanizmus). Az ESRB-nek képesnek 
kell lennie az Európai Parlamenthez és a
Tanácshoz fordulnia akkor, amikor nem 
elégedett azzal, ahogyan a címzettek az 
ajánlásokat követik.

Or. en

Indokolás

Az a tény, hogy az ESRB ajánlásai jogilag nem kötelező erejűek szükségessé teszi, hogy a 
Tanács és az Európai Parlament megfelelően ellenőrizze az ESRB ajánlásainak 
végrehajtását; valójában a tapasztalatok azt bizonyították, hogy a nemzeti hatóságok nem 
veszik kellő mértékben figyelembe az EKB-től érkező időszakos figyelmeztetéseket. Ezért 
helyénvaló lenne lehetővé tenni az ESRB számára, hogy a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez fordulhasson akkor is, amikor nem elégedett azzal, ahogyan a címzettek az 
ajánlásokat követik.

Módosítás 106
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mérlegelve azt, hogy bizonyos 
körülmények között a nyilvánosságra 
hozatal segíthet az ajánlás betartásának 
előmozdításában az ESRB-nek el kell 

(11) Mérlegelve azt, hogy a nyilvánosságra 
hozatal általában jó eszköz az ajánlás 
betartásának előmozdításában az ESRB-
nek el kell döntenie, hogy egy-egy ajánlást 
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döntenie, hogy egy-egy ajánlást titkosan 
kell-e kezelni vagy nyilvánosságra kell-e 
hozni.

titkosan kell-e kezelni vagy nyilvánosságra 
kell-e hozni.

Or. en

Módosítás 107
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ESRB-nek évente legalább 
egyszer – széles körű pénzügyi zavarok 
esetén ennél gyakrabban – jelentést kell 
készítenie az Európai Parlament és a 
Tanács részére.

(12) Az ESRB elnökének meghívást kell 
kapnia az Európai Parlamentben az 
ESRB kétéves jelentésének 
megjelenésekor kétévente rendezett 
meghallgatásra – széles körű pénzügyi 
zavarok esetén ennél gyakrabban –, 
amelynek kontextusa különbözik az 
Európai Parlament és az Európai Központi 
Bank elnöke közötti párbeszédtől.

Or. en

Módosítás 108
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Annak fényében, hogy az Európai 
Gazdasági Térség/az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás EU-
tagsággal nem rendelkező államai az EU-
ban is működhetnek, amennyiben 
származási országukban számukra 
engedélyt biztosítottak, ezen államok egy 
magas rangú képviselője meghívást 
kaphat az ESRB igazgatótanácsában való 
részvételre.
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Or. en

Módosítás 109
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A pénzügyi intézmények és piacok 
összekapcsoltsága maga után vonja, hogy a 
potenciális rendszerszintű kockázatok 
nyomon követésének és értékelésének a 
vonatkozó makrogazdasági és 
mikropénzügyi adatok és mutatók széles 
körén kell alapulnia. Az ESRB-nek ezért 
hozzá kell férnie mindazon 
információkhoz, amelyek szükségesek a 
feladatai ellátásához, de közben szükség 
szerint meg kell őrizni ezen adatok 
bizalmas jellegét.

(16) A pénzügyi intézmények és piacok 
összekapcsoltsága maga után vonja, hogy a 
potenciális rendszerszintű kockázatok 
nyomon követésének és értékelésének a 
vonatkozó makrogazdasági és 
mikropénzügyi adatok és mutatók széles 
körén kell alapulnia. Az ESRB-nek ezért 
hozzá kell férnie mindazon vonatkozó
információkhoz, amelyek szükségesek a 
feladatai ellátásához, de közben szükség 
szerint meg kell őrizni ezen adatok 
bizalmas jellegét a piaci stabilitás 
fenntartásának céljából.

Or. en

Indokolás

A bizalmas ügykezelés az ESRB munkájának egyik legfontosabb eleme. Bármilyen idő előtt 
feltárt információ komoly hatással lehet a piacra.

Módosítás 110
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A pénzügyi intézmények és piacok 
összekapcsoltsága maga után vonja, hogy a 
potenciális rendszerszintű kockázatok 
nyomon követésének és értékelésének a 
vonatkozó makrogazdasági és 
mikropénzügyi adatok és mutatók széles 

(16) A pénzügyi intézmények és piacok 
összekapcsoltsága maga után vonja, hogy a 
potenciális rendszerszintű kockázatok 
nyomon követésének és értékelésének a 
vonatkozó makrogazdasági és 
mikropénzügyi adatok és mutatók széles 
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körén kell alapulnia. Az ESRB-nek ezért 
hozzá kell férnie mindazon 
információkhoz, amelyek szükségesek a 
feladatai ellátásához, de közben szükség 
szerint meg kell őrizni ezen adatok 
bizalmas jellegét.

körén kell alapulnia. Az ESRB-nek ezért 
hozzá kell férnie mindazon 
információkhoz, amelyek szükségesek a 
feladatai ellátásához, de közben szükség 
szerint meg kell őrizni ezen adatok 
bizalmas jellegét. Az információ 
rendszerint összefoglalt vagy összesített 
formában jelenjen meg, hacsak nem áll 
fenn a piac felosztásának hosszan tartó és 
komoly kockázata, amit objektíven 
ellenőrizhető adatok támasztanak alá.  
Amennyiben az ESRB nem összefoglalt 
vagy összesített formában megjelent 
adatokat kér, az érintett pénzügyi 
intézeteknek jogában áll kifejteniük 
véleményüket az ilyen jellegű kérések 
megalapozottságáról.

Or. en

Indokolás

A 15. cikk módosításaival együttesen olvasandó. Az ESRB szerepe makroprudenciális és ezért 
általában nincs szüksége arra, hogy hozzáférjen a konkrét cégekre vonatkozó információkhoz.  

Módosítás 111
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az európai biztosítás- és 
foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti hatóság 
és az európai bankfelügyeleti hatóság a 
megfelelő válságkezelő bizottság tagjai 
legyenek, amely bizottság a felügyeleti 
hatóságok nemzetközi testületeinek részét 
képezi.

Or. en
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Módosítás 112
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A piaci szereplők értékes 
információkkal szolgálhatnak a pénzügyi 
rendszert érintő folyamatok megértéséhez.
Indokolt esetben ezért az ESRB-nek 
konzultálnia kell a magánszektor érintett 
feleivel (a pénzügyi ágazat képviselői, a 
fogyasztók szervezetei, a Bizottság vagy a 
közösségi jogszabályok által a pénzügyi 
szolgáltatások terén létrehozott csoportok 
stb.), és megfelelő lehetőséget kell 
biztosítania számukra, hogy kifejthessék 
álláspontjukat.

(17) A piaci szereplők értékes 
információkkal szolgálhatnak a pénzügyi 
rendszert érintő folyamatok megértéséhez.
Indokolt esetben ezért az ESRB-nek 
konzultálnia kell a magánszektor érintett 
feleivel, úgymint a pénzügyi ágazat
képviselőivel, a fogyasztók szervezeteivel 
és a Bizottság vagy az uniós jogszabályok 
által a pénzügyi szolgáltatások terén 
létrehozott csoportokkal, és megfelelő 
lehetőséget kell biztosítania számukra, 
hogy egy hivatalos tanácsadó bizottságon 
keresztül kifejthessék álláspontjukat.

Or. en

Indokolás

A piac megértése szempontjából hasznosabb lehet az ESRB számára, ha az érdekelt felekkel 
történő konzultáció a szakma képviselőiből álló hivatalos testületen keresztül történik. 

Módosítás 113
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Létrejön az Európai Rendszerkockázati 
Testület (a továbbiakban: ESRB).

Létrejön az Európai Rendszerkockázati 
Testület (a továbbiakban: ESRB). 
Székhelye Luxembourg.

Or. en

Indokolás

Az ESRB székhelye Luxembourg legyen a tagállamok 1965. április 8-án, az európai 
intézmények székhelyeinek felosztásáról hozott határozata 10. cikkének megfelelően.
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Módosítás 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. (1a) Az ESFS a következőket foglalja 
magában:
a) az ESRB;
b) a .../2010/EU rendelettel létrehozott 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság (ESMA); 
c) a .../2010/EU rendelettel létrehozott 
Európai Biztosítási és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
(EIOPA); 
d) a .../2010/EU rendelettel létrehozott 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA); 
e) a .../.../EK rendelet [EBA], a .../.../EK 
rendelet [ESMA] és a .../.../EK rendelet 
[EIOPA] 40. cikkével létrehozott Európai 
Felügyeleti Hatóságok Vegyes Bizottsága;
f) a tagállamok hatóságai a …/.../EU 
[ESMA] rendelet 1. cikkének (2) 
bekezdésében, a …/…/EU [EIOPA] 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében és a 
…/…/EU [EBA] rendelet 1. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint; 
g) a .../.../EU rendelet [EBA], a .../.../EU 
rendelet [ESMA] és a .../.../EU rendelet 
[EIOPA] 7. és 9. cikkében hivatkozott 
feladatok elvégzése céljából a Bizottság;
A b), c) és d) pontban hivatkozott 
felügyeleti hatóságok székhelye 
Frankfurt.

Or. en
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Módosítás 115
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „pénzügyi intézmény”: olyan 
vállalkozás, amelynek fő tevékenysége a 
betétgyűjtés, a hitelnyújtás, a biztosítási 
szolgáltatások nyújtása vagy egyéb 
pénzügyi szolgáltatások nyújtása ügyfelei 
vagy tagjai részére, illetve pénzügyi 
befektetési vagy pénzügyi kereskedelmi 
tevékenység végzése saját részre.

a) „pénzügyi intézmény”: olyan 
vállalkozás, amelynek fő tevékenysége a 
betétgyűjtés, a hitelnyújtás, a biztosítási 
szolgáltatások nyújtása vagy egyéb 
pénzügyi szolgáltatások nyújtása ügyfelei 
vagy tagjai részére, illetve pénzügyi 
befektetési vagy pénzügyi kereskedelmi 
tevékenység végzése saját részre, továbbá 
az Európai Unióban működő valamennyi 
olyan vállalkozás vagy szervezet, 
amelynek gazdasági tevékenysége hasonló 
jellegű, akkor is, ha a nagyközönséggel 
nem állnak közvetlen üzleti kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „pénzügyi rendszer”: a pénzügyi 
intézményeket, a pénzügyi piacokat és a 
piaci infrastruktúrákat foglalja magában.

b) „pénzügyi rendszer”: a pénzügyi 
intézményeket, a pénzügyi piacokat, 
termékeket és a piaci infrastruktúrákat 
foglalja magában.

Or. en
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Módosítás 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba)  „rendszerkockázat”: a pénzügyi 
szolgáltatások leállásának veszélye,
amelynek oka a pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének jelentős 
meggyengülése, és amely jelentős negatív 
következményekkel járhat a 
reálgazdaságra nézve. Ezzel 
összefüggésben bármilyen pénzügyi 
intézmény és közvetítő, piac, 
infrastruktúra és eszköz a rendszer 
szempontjából is jelentőséggel bírhat. 

Or. en

Módosítás 118
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Rendszerkockázati Testület
(ESRB) a Közösség pénzügyi rendszerének 
makroprudenciális felügyeletéért felel a 
rendszerkockázatok kiszűrése vagy 
mérséklése, a széles körű pénzügyi zavarok 
elkerülése, a belső piac zavartalan 
működéséhez való hozzájárulás és a
pénzügyi ágazat gazdasági növekedéshez 
való fenntartható hozzájárulásának 
biztosítása céljából. 

1. Az Európai Rendszerkockázati Testület
(ESRB) a Közösség pénzügyi rendszerének 
makroprudenciális felügyeletéért felel a 
rendszerkockázatok kiszűrése vagy 
mérséklése, a széles körű pénzügyi zavarok
időszakainak elkerülése, a pénzügyi ágazat 
gazdasági növekedéshez való fenntartható 
hozzájárulásának biztosítása céljából, és 
ezáltal hozzájárulva az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikke szerinti célok 
megvalósításához.

Or. en
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Módosítás 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Rendszerkockázati Testület
(ESRB) a Közösség pénzügyi rendszerének 
makroprudenciális felügyeletéért felel a 
rendszerkockázatok kiszűrése vagy 
mérséklése, a széles körű pénzügyi zavarok 
elkerülése, a belső piac zavartalan 
működéséhez való hozzájárulás és a 
pénzügyi ágazat gazdasági növekedéshez 
való fenntartható hozzájárulásának 
biztosítása céljából.

1. Az Európai Rendszerkockázati Testület
(ESRB) a Közösség pénzügyi rendszerének 
makroprudenciális felügyeletéért felel a 
rendszerkockázatok kiszűrése vagy 
mérséklése, a széles körű pénzügyi zavarok 
elkerülése, a belső piac zavartalan 
működéséhez való hozzájárulás és a 
pénzügyi ágazat gazdasági növekedéshez 
való fenntartható hozzájárulásának 
biztosítása céljából, és ezáltal figyelembe 
véve az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkét. 

Or. en

Indokolás

A pénzügyi válságok komoly hatást gyakorolhatnak az Európai Unió célkitűzéseire, nem csak 
a belső piac vagy a gazdasági fejlődés vonatkozásában; ezért történt utalás az Európai Unió 
célkitűzésére az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében meghatározottak szerint. 

Módosítás 120
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Rendszerkockázati Testület
(ESRB) a Közösség pénzügyi rendszerének 
makroprudenciális felügyeletéért felel a 
rendszerkockázatok kiszűrése vagy 
mérséklése, a széles körű pénzügyi zavarok 
elkerülése, a belső piac zavartalan 
működéséhez való hozzájárulás és a 
pénzügyi ágazat gazdasági növekedéshez 
való fenntartható hozzájárulásának 

1. Az Európai Rendszerkockázati Testület
(ESRB) a Közösség pénzügyi rendszerének 
makroprudenciális felügyeletéért felel a 
rendszerkockázatok – különösen az EU-
ban a jövőbeli hitellufik generációjának –
kiszűrése vagy mérséklése, a széles körű 
pénzügyi zavarok elkerülése, a belső piac 
zavartalan működéséhez való hozzájárulás 
és a pénzügyi ágazat gazdasági 
növekedéshez való fenntartható 
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biztosítása céljából. hozzájárulásának biztosítása céljából.

Or. en

Indokolás

Valódi válsághelyzetben a hitellufik jelentősége megköveteli, hogy megelőzésükre – mint az 
ESRB egyik célkitűzésére – pontos utalás történjen.  

Módosítás 121
Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) valamennyi pénzügyi intézménytől és 
az európai felügyeleti hatóságoktól 
származó szükséges adat azonosítása 
és/vagy összegyűjtése;

Or. en

Indokolás

A szisztematikus jelentőségű pénzügyi szervezetek pénzügyi helyzete, a pénzeszköz-lufik 
lehetséges előfordulása vagy a piaci infrastruktúrák jó működése elegendő adat hiányában 
nem becsülhető fel megfelelőképpen. 

Módosítás 122
Gianni Pittella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) valamennyi pénzügyi intézménytől és 
az európai felügyeleti hatóságoktól 
származó szükséges adat azonosítása 
és/vagy összegyűjtése;

Or. en
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Indokolás

A szisztematikus jelentőségű pénzügyi szervezetek pénzügyi helyzete, a pénzeszköz-lufik 
lehetséges előfordulása vagy a piaci infrastruktúrák jó működése elegendő adat hiányában 
nem becsülhető fel megfelelőképpen. 

Módosítás 123
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) figyelmeztetések kiadása, ha a 
kockázatokat jelentősnek ítélik;

c) figyelmeztetések kiadása, ha a 
kockázatokat jelentősnek ítélik, és adott 
esetben vészhelyzet kinyilvánítása;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás célja az ESRB-re ruházni a vészhelyzet kinyilvánításának hatáskörét 
annak érdekében, hogy az érintett Európai Felügyeleti Hatóság számára lehetővé tegyék 
olyan döntések meghozatalát, amelyek közvetlenül alkalmazhatók azon nemzeti hatóságokra, 
amelyek alkalmasak összehangolt beavatkozás irányítására. Az ilyen jellegű rendelkezést az 
Európai Felügyeleti Hatóság szabályainak módosításával kell összekötni.

Módosítás 124
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) figyelmeztetések kiadása, ha a 
kockázatokat jelentősnek ítélik;

c) figyelmeztetések kiadása, ha a 
kockázatokat jelentősnek ítélik, és adott 
esetben vészhelyzet kinyilvánítása;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás célja az ESRB-re ruházni a vészhelyzet kinyilvánításának hatáskörét 
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annak érdekében, hogy az érintett Európai Felügyeleti Hatóság számára lehetővé tegyék 
olyan döntések meghozatalát, amelyek közvetlenül alkalmazhatók azon nemzeti hatóságokra, 
amelyek alkalmasak összehangolt beavatkozás irányítására.

Módosítás 125
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) figyelmeztetések kiadása, ha a 
kockázatokat jelentősnek ítélik;

c) figyelmeztetések kiadása, ha a 
kockázatokat jelentősnek ítélik, és adott 
esetben nyilvánossá tétele;

Or. en

Módosítás 126
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) korrekciós intézkedésekre vonatkozó 
ajánlások megtétele (ha szükséges);

d) korrekciós intézkedésekre vonatkozó 
ajánlások megtétele és nyilvánossá tétele 
(ha szükséges);

Or. en

Módosítás 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) megfelelő támogató intézkedések 
ajánlása a javasolt korrekciós 
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intézkedések megerősítésére;

Or. en

Indokolás

Az ESRB ajánlásainak és figyelmeztetéseinek jelentős hatása lehet a pénzügyi piacokra és a 
tagállamok gazdaságaira. A javasolt módosítás célja az ESRB azon képességének erősítése, 
hogy a válság kezdetén stabilizálni tudja a gazdasági helyzetet. Az ESRB-nek képesnek kell 
lennie megfelelő támogatási eszközöket ajánlani, amelyeket az ajánlásokkal és 
figyelmeztetésekkel együtt jelentenének be. Az ilyen jellegű képességek növelni fogják az 
ESRB hatékonyságát. 

Módosítás 128
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ESRB igazgatótanácsból, 
irányítóbizottságból és titkárságból áll.

1. Az ESRB igazgatótanácsból, 
irányítóbizottságból, titkárságból és 
szakmai tanácsadó bizottságból áll.

Or. en

Módosítás 129
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatótanács hozza meg az ESRB-
re bízott feladatok teljesítéséhez szükséges 
döntéseket.

2. Az igazgatótanács hozza meg a 3. cikk 
(2) bekezdésének c) és d) pontjában 
említett feladatok és az ESRB-re bízott
valamennyi feladat teljesítéséhez 
szükséges döntéseket.

Or. en
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Indokolás

Az irányítóbizottságnak határozottabb szerepet kell játszania az ESRB munkájában. Az 
igazgatótanács döntéshozatali jogkörének a figyelmeztetések és ajánlások kiadására kell 
korlátozódnia, mivel az igazgatótanács máskülönben rugalmatlanná és túl lassúvá tenné az 
ESRB-t. Az igazgatótanácsnak ezért felelősséget kell vállalnia valamennyi folyamatban lévő 
munkáért és az igazgatótanács döntéseinek előkészítéséért. 

Módosítás 130
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az irányítóbizottság az igazgatótanács 
üléseinek előkészítésével, a megvitatásra 
kerülő dokumentumok áttekintésével és az 
ESRB munkájának nyomon követésével 
támogatja az ESRB döntéshozatali 
folyamatait.

3. Az irányítóbizottság a kockázatok 
azonosításával és rangsorolásával, az 
igazgatótanács üléseinek előkészítésével, a
3. cikk (2) bekezdésének e)–h) pontjában 
említett feladatok teljesítésével, a
megvitatásra kerülő dokumentumok 
áttekintésével és az ESRB munkájának 
nyomon követésével támogatja az ESRB 
döntéshozatali folyamatait.

Or. en

Indokolás

Az irányítóbizottságnak határozottabb szerepet kell játszania az ESRB munkájában. Az 
igazgatótanács döntéshozatali jogkörének a figyelmeztetések és ajánlások kiadására kell 
korlátozódnia, mivel az igazgatótanács máskülönben rugalmatlanná és túl lassúvá tenné az 
ESRB-t. Az igazgatótanácsnak ezért felelősséget kell vállalnia valamennyi folyamatban lévő 
munkáért és az igazgatótanács döntéseinek előkészítéséért. 

Módosítás 131
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az irányítóbizottság az igazgatótanács 3. Az irányítóbizottság az igazgatótanács 
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üléseinek előkészítésével, a megvitatásra 
kerülő dokumentumok áttekintésével és az 
ESRB munkájának nyomon követésével 
támogatja az ESRB döntéshozatali 
folyamatait.

üléseinek előkészítésével, a megvitatásra 
kerülő dokumentumok áttekintésével és az 
ESRB munkájának nyomon követésével 
támogatja az ESRB döntéshozatali 
folyamatait. Amennyiben az 
igazgatótanácsot azért hívják össze, hogy 
ágazatspecifikus ügyekben döntést 
hozzon, az irányítóbizottság szorosan 
együttműködik az illetékes európai 
hatósággal és annak megfelelő 
érdekcsoportjával az ülések 
dokumentumainak összeállítása céljából.  

Or. it

Módosítás 132
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az irányítóbizottság az igazgatótanács 
üléseinek előkészítésével, a megvitatásra 
kerülő dokumentumok áttekintésével és az 
ESRB munkájának nyomon követésével 
támogatja az ESRB döntéshozatali 
folyamatait.

3. Az irányítóbizottság az igazgatótanács 
üléseinek előkészítésével, a megvitatásra 
kerülő dokumentumok áttekintésével és az 
ESRB munkájának nyomon követésével 
támogatja az ESRB döntéshozatali 
folyamatait. Amennyiben az 
igazgatótanácsot azért hívják össze, hogy 
ágazatspecifikus ügyekben döntést 
hozzon, az irányítóbizottság szorosan 
együttműködik az illetékes európai 
hatósággal és annak megfelelő 
érdekcsoportjával az ülések 
dokumentumainak összeállítása céljából.  

Or. it
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Módosítás 133
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A 12a. cikkben említett független 
tanácsadó szakértői bizottság pártatlan 
tanácsot és háttérinformációkat nyújt az 
ESRB munkájához kapcsolódó lényegi 
kérdésekben és a pénzügyi rendszer 
egészének stabilitásáról.  

Or. en

Indokolás

A szakmai tanácsadó bizottságon kívül egy tudományos szakértőkből álló független 
testületnek kell segítenie az ESRB-t a fontos kérdésekre vonatkozó pártatlan tanácsadással és 
háttérinformációkkal. A szakértői tanácsadó bizottság elnökének részt kell vennie az 
irányítóbizottság ülésein. 

Módosítás 134
Alfredo Pallone

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az európai felügyeleti hatóságok 
szakmai tanácsot nyújtanak az ESRB-ben 
a pénzügyi szolgáltatásokban 
közreműködő különböző ágazatok 
makrogazdasági kockázati profiljának 
vonatkozásában.  

Or. it
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Módosítás 135
Gianni Pittella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az európai felügyeleti hatóságok 
szakmai tanácsot nyújtanak a pénzügyi 
szolgáltatásokban közreműködő 
különböző ágazatok makrogazdasági 
kockázati profiljának vonatkozásában.  

Or. it

Módosítás 136
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ESRB elnökét és alelnökét az 
igazgatótanács azon tagjai választják 
maguk közül öt évre, akik egyben tagjai az 
EKB Általános Tanácsának is. Az elnök és 
az alelnök újraválasztható.

1. Az ESRB elnökét az igazgatótanács 
azon tagjai választják maguk közül öt évre, 
akik egyben tagjai az EKB Általános 
Tanácsának is. Az elnök újraválasztható.

Or. it

Módosítás 137
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az első és második alelnököt az EKB 
Általános Tanácsának tagjai maguk közül 
választják meg ugyanarra az időszakra, 
amelyre az Általános Tanácsban való 
tagsága szól, figyelemmel a tagállamok, 
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valamint az euróövezeten belüli és kívüli 
államok kiegyensúlyozott képviseletére. Az 
elnök és az alelnök újraválasztható.

Or. en

Indokolás

Az ESRB második alelnökének egy központi bankból kell jönnie az igazgatótanács 
függetlenségének garantálása és összetételének átgondolttabbá tétele érdekében. 

Módosítás 138
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a.  Az első alelnököt az igazgatótanács 
szavazásra jogosult tagjai választják meg, 
tekintettel az euró-övezeten belüli és az 
azon kívüli tagállamok kiegyensúlyozott 
képviseletének szükségességére. Az első 
alelnök újraválasztható.

Or. en

Módosítás 139
Alfredo Pallone

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A két alelnök az európai biztosítás- és 
foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti hatóság 
és az európai értékpapír-felügyeleti 
hatóság elnökei. 

Or. it
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Módosítás 140
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A második alelnök az európai 
felügyeleti hatóságok vegyes 
bizottságának elnöke.

Or. en

Módosítás 141
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c.  Hivatalba lépése előtt az ESRB 
elnökének és első alelnökének az Európai 
Parlamentben nyilvános meghallgatáson 
kell számot adnia arról, hogy az e rendelet 
szerinti kötelezettségeiknek milyen módon 
kíván eleget tenni. A második alelnököt az 
Európai Parlament meghallgatja az 
európai felügyeleti hatóságok vegyes 
bizottságának elnökeként betöltött 
tisztségével kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 142
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az elnök távollétében az alelnök elnököl 
az igazgatótanács és/vagy az 

3. Az elnök távollétében a vezető alelnök 
elnököl az igazgatótanács és/vagy az 
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irányítóbizottság ülésein. irányítóbizottság ülésein.

Or. it

Módosítás 143
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Amennyiben az elnöknek vagy 
alelnöknek megválasztott személynek az 
EKB Általános Tanácsában betöltött 
hivatala az öt év lejárta előtt megszűnik, 
illetve az elnök vagy az alelnök bármilyen 
okból kifolyólag nem tudja ellátni 
feladatait, új elnököt vagy alelnököt kell 
választani az (1) bekezdéssel összhangban.

4. Amennyiben az elnöknek megválasztott 
személynek az EKB Általános Tanácsában 
betöltött hivatala az öt év lejárta előtt 
megszűnik, illetve az elnök bármilyen 
okból kifolyólag nem tudja ellátni 
feladatait, új elnököt kell választani az (1) 
bekezdéssel összhangban.

Or. it

Módosítás 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállami jegybankok elnökei; b) a tagállami jegybankok elnökeinek egy 
része, akiknek száma nem haladja meg a 
tagállamok számának egyharmadát, és 
akiket az EKB Általános Tanácsának 
tagjai a tagságukéval megegyező 
időtartamra választottak meg, figyelemmel 
arra, hogy kiegyensúlyozott képviseletet 
kell biztosítani a nagy és kis tagállamok, 
illetve az euróövezethez tartozó és azon 
kívüli tagállamok számára egyaránt;

Or. en
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Módosítás 145
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) hat független személy, akik közül 
minden európai felügyeleti hatóság kettőt 
jelöl; a bankokra való túlzó összpontosítás 
lehetséges problémájának csökkentése és 
az igazgatótanács által hozott határozatok 
minőségének javítása érdekében a jelöltek 
nem lehetnek az európai felügyeleti 
hatóságok tagjai, és őket általános 
szakértelmük, valamint az Unió iránti 
elkötelezettségük alapján, illetve 
tudományos területen vagy a 
magánszektorban – különösen a kis- és 
középválalkozásokban, 
szakszervezetekben vagy pénzügyi 
szolgáltatások nyújtójaként vagy 
fogyasztóiként – meglévő különböző 
hátterük alapján kell kiválasztani; 
jelölésükkor az európai felügyeleti 
hatóságoknak jelezniük kell, hogy mely 
személyt jelölik az irányítóbizottságba is; a 
jelölteket az igazgatótanács szavazati 
joggal rendelkező többi tagjának jóvá kell 
hagynia; a jelöltek feladatuk ellátása 
során egyetlen kormánytól, szervtől, 
hivataltól, jogalanytól vagy 
magánszemélytől sem kérhetnek vagy 
fogadhatnak el utasításokat; 
tartózkodniuk kell továbbá a 
kötelezettségeikkel vagy a feladataik 
ellátásával összeegyeztethetetlen 
cselekedetektől. 

Or. en
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Módosítás 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) hat független személy, akik közül a 
felügyelőtanács és az európai felügyeleti 
hatóságok érdekképviseleti csoportjai egy-
egy személyt jelölnek.
az fa) pontban nevezett személyek nem 
lehetnek az európai felügyeleti hatóságok 
tagjai, és őket általános szakértelmük, 
valamint tudományos területen vagy 
egyéb téren – különösen a kis- és 
középválalkozásokban, 
szakszervezetekben, illetve pénzügyi 
szolgáltatások nyújtójaként vagy 
fogyasztóiként – meglévő különböző 
hátterük alapján kell kiválasztani. A 
személyek kiválasztásakor igazságos 
egyensúlyt kell teremteni a vásárlói, 
eladói és alkalmazotti képviselet 
tekintetében. Jelölésükkor az európai 
felügyeleti hatóságoknak jelezniük kell, 
hogy mely személyt jelölik az 
irányítóbizottságba is. A jelöléseket az 
igazgatótanács szavazati joggal 
rendelkező többi tagjának jóvá kell 
hagynia. A kinevezett személyek 
feladataik ellátása során egyetlen 
kormánytól vagy más intézménytől, 
testülettől, hivataltól, jogalanytól vagy 
magánszemélytől sem kérhetnek vagy 
fogadhatnak el utasításokat. 
Tartózkodnak a kötelezettségeikkel vagy a 
feladataik ellátásával 
összeegyeztethetetlen cselekedetektől.

Or. en
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Módosítás 147
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az igazgatótanács szavazati joggal 
rendelkező többi tagja által jelölt, az 
Európai Parlament és a Tanács által 
jóváhagyott hat független személy. 
Az fa) pontban nevezett személyeket 
általános szakértelmük, valamint az Unió 
iránti elkötelezettségük alapján, illetve 
tudományos területen vagy a 
magánszektorban – különösen a kis- és 
középválalkozásokban, 
szakszervezetekben vagy pénzügyi 
szolgáltatások nyújtójaként vagy 
fogyasztóiként – meglévő különböző 
hátterük alapján kell kiválasztani. 
Jelölésüket megelőzően az igazgatótanács 
jelzi, hogy mely személyt jelölik az 
irányítóbizottságba is. A kinevezett 
személyek feladataik ellátása során 
egyetlen kormánytól vagy más 
intézménytől, testülettől, hivataltól, 
jogalanytól vagy magánszemélytől sem 
kérhetnek vagy fogadhatnak el 
utasításokat. Tartózkodnak a 
kötelezettségeikkel vagy a feladataik 
ellátásával összeegyeztethetetlen 
cselekedetektől.

Or. en

Indokolás

Az, hogy a független szakértőket az ESRB igazgatótanácsa jelölje, a függetlenségük 
biztosításához szükséges. Az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyása a kinevezett 
szakértők legitimitását erősíti.
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Módosítás 148
Miguel Portas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) hat független személy, akiket az 
igazgatótanács szavazati joggal 
rendelkező tagjainak kell kijelölniük. 
az fa) pontban nevezett jelöltek nem 
lehetnek az európai felügyeleti hatóságok 
tagjai, és őket általános szakértelmük, 
valamint az Unió iránti elkötelezettségük 
alapján, illetve tudományos területen vagy 
a magánszektorban – különösen a kis- és 
középválalkozásokban, 
szakszervezetekben, illetve pénzügyi 
szolgáltatások nyújtójaként vagy 
fogyasztóiként – meglévő különböző 
hátterük alapján kell kiválasztani. 
Jelölésükkel egyidőben az igazgatótanács 
tagjai jelzik, hogy mely személyt jelölik az 
irányítóbizottságba is. A jelöltek 
feladataik ellátása során egyetlen 
kormánytól, intézménytől, testülettől, 
hivataltól, jogalanytól vagy 
magánszemélytől sem kérhetnek vagy 
fogadhatnak el utasításokat. 
Tartózkodnak a kötelezettségeikkel vagy a 
feladataik ellátásával 
összeegyeztethetetlen cselekedetektől.

Or. en

Módosítás 149
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az Európai Szakszervezetek 
Szövetsége, a Business Europe és az 
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Európai Fogyasztók Szervezete által jelölt 
egy-egy személy.

Or. en

Módosítás 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az Európai Szakszervezetek 
Szövetsége, a Business Europe és az 
Európai Fogyasztók Szervezete egy-egy 
képviselője.

Or. en

Indokolás

A makrogazdasági egyensúly Európai Unióban bekövetkező zavarainak felügyelete 
szükségessé teszi, hogy a fontos makrogazdasági szereplők részt vegyenek az ESRB 
döntéshozatalában. A főleg központi bankok képviselőiből álló testület kiegyensúlyozatlan.
Azoknak az érintett csoportoknak, amelyek nem felelősek a pénzügyi válságokért, de viselik 
azok gazdasági és társadalmi kockázatait, helyet kell kapniuk a tárgyalóasztalnál.

Módosítás 151
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatótanács szavazati joggal nem 
rendelkező tagjai:

2. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
elnökének az igazgatótanács szavazati 
joggal nem rendelkező tagjának kell 
lennie.

a) az illetékes tagállami felügyeleti 
hatóságok tagállamonként egy-egy magas 
szintű képviselője;
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b) a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
(EFC) elnöke.

Or. en

Módosítás 152
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes tagállami felügyeleti 
hatóságok tagállamonként egy-egy magas 
szintű képviselője;

a) a (3) bekezdéssel összhangban az 
illetékes tagállami felügyeleti hatóságok 
tagállamonként egy-egy magas szintű 
képviselője;

Or. en

Indokolás

A megvitatandó napirendi ponttól függő csere rendszere biztosítékot ad arra, hogy az egyes 
témák szakértői ne rekedjenek ki az ágazati szintű döntéshozatalból. Igazságos egyensúlyt 
kell teremteni az ágazati szakértők diverzifikált képviselete tekintetében, és egyúttal 
figyelembe kell venni az ESRB zökkenőmentes működését is. A magas szintű képviselők 
kinevezésére vonatkozó határozat meghozatalát a tagállamok hatáskörébe kellene utalni 
annak érdekében, hogy az adott témakörökben mindig a megfelelő szakértelemmel rendelkező 
személyekre lehessen számítani.

Módosítás 153
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes tagállami felügyeleti 
hatóságok tagállamonként egy-egy magas 
szintű képviselője;

a) a (3) bekezdéssel összhangban az 
illetékes tagállami felügyeleti hatóságok 
tagállamonként egy-egy magas szintű 
képviselője;

Or. de
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Indokolás

Mint ahogyan különbségeket kell tenni a pénzügyi piacokat érintő sajátos kockázatoknak 
megfelelően, így minden új felügyeleti rendszernek is számításba kell venni azt, hogy a 
pénzintézetekben különböző üzleti modelleket alkalmaznak. Annak érdekében, hogy 
különbséget lehessen tenni a biztosítótársaságok és az egyéb pénzintézetek üzleti modelljei 
tekintetében, a biztosítási ágazatot felügyelő hatóságoknak ugyancsak megfelelő képviselettel 
kell rendelkezniük az ESRB-ben.

Módosítás 154
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben egy ülés napirendjén 
ugyanazon tagállam különböző felügyeleti
hatóságainak illetékességi körébe tartozó 
napirendi pontok szerepelnek, az érintett
magas szintű képviselő csak az ő 
illetékességi körébe tartozó pont(ok) 
megtárgyalásán vesz részt.

3. Ami a tagállami felügyeleti hatóságok 
képviseletét illeti, a magas szintű
képviselők a megvitatandó napirendi 
ponttól függően cserélődnek, kivéve, ha a 
tagállami felügyeleti hatóságok 
megállapodtak egy közös képviselőről.

Or. en

Indokolás

A megvitatandó napirendi ponttól függő csere rendszere biztosítékot ad arra, hogy az egyes 
témák szakértői ne rekedjenek ki az ágazati szintű döntéshozatalból. Igazságos egyensúlyt kell 
teremteni az ágazati szakértők diverzifikált képviselete tekintetében, és egyúttal figyelembe 
kell venni az ESRB zökkenőmentes működését is. A magas szintű képviselők kinevezésére 
vonatkozó határozat meghozatalát a tagállamok hatáskörébe kellene utalni annak érdekében, 
hogy az adott témakörökben mindig a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyekre 
lehessen számítani.
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Módosítás 155
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben egy ülés napirendjén 
ugyanazon tagállam különböző felügyeleti
hatóságainak illetékességi körébe tartozó 
napirendi pontok szerepelnek, az érintett
magas szintű képviselő csak az ő 
illetékességi körébe tartozó pont(ok) 
megtárgyalásán vesz részt.

3. Ami a tagállami felügyeleti hatóságok 
képviseletét illeti, a magas szintű
képviselők a megvitatandó napirendi pont
szerint cserélődnek, kivéve, ha a tagállami 
felügyeleti hatóságok megállapodtak egy 
közös képviselőről.

Or. de

Indokolás

Mint ahogyan különbségeket kell tenni a pénzügyi piacokat érintő sajátos kockázatoknak 
megfelelően, így minden új felügyeleti rendszernek is számításba kell venni azt, hogy a 
pénzintézetekben különböző üzleti modelleket alkalmaznak. Ezért biztosítani kell, hogy a 
biztosítási ágazatot felügyelő hatóságok is megfelelő képviselettel rendelkezzenek az ESRB-
ben.

Módosítás 156
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az igazgatótanács azon tagjai, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai, függetlenül látják el feladataikat, 
különösen azokban az esetekben, amikor 
fennáll az ESRB határozatai és az EKB 
megbízatása közötti kapcsolat lehetősége.

Or. en
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Módosítás 157
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgatótanács rendes plenáris üléseit 
az igazgatótanács elnöke hívja össze. 
Évente legalább négy ilyen ülést kell 
tartani. Az igazgatótanács rendkívüli ülését 
az igazgatótanács elnökének vagy a
szavazati joggal rendelkező tagok legalább 
egyharmadának a kezdeményezésére lehet 
összehívni.

1. Az igazgatótanács rendes plenáris üléseit 
az igazgatótanács elnöke hívja össze. 
Évente legalább négy ilyen ülést kell 
tartani. Az igazgatótanács rendkívüli ülését
az igazgatótanács elnökének vagy a tagok 
legalább egyharmadának a 
kezdeményezésére lehet összehívni.

Or. en

Módosítás 158
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az Európai Gazdasági Térség/az 
Európai Szabadkereskedelmi Társulás 
EU-tagsággal nem rendelkező államainak 
egy-egy magas rangú képviselője 
meghívást kaphat az igazgatótanács 
ülésein való részvételre.

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

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgatótanács minden szavazati 
joggal rendelkező tagjának egy szavazata 
van.

1. Az igazgatótanács konszenzusra 
törekszik. Ha nem alakítható ki 
konszenzus, az igazgatótanács minden 
szavazati joggal rendelkező tagjának egy 
szavazata van.

Az igazgatótanács tagjai bármikor 
szavazást kérhetnek a figyelmeztetések 
vagy az ajánlások tervezeteiről.

Or. en

Módosítás 160
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgatótanács 
határozatképességéhez a szavazati joggal 
rendelkező tagok kétharmadának részvétele 
szükséges. Határozatképtelenség esetén az 
elnök rendkívüli ülést hívhat össze, 
amelyen határozatképességre való tekintet 
nélkül lehet döntést hozni.

3. Az igazgatótanács 
határozatképességéhez a szavazati joggal 
rendelkező tagok kétharmadának részvétele 
szükséges. Ha ez a részvétel nem áll fenn, 
akkor az elnök rendkívüli ülést hívhat 
össze, amelyen a részvételre való tekintet 
nélkül lehet döntést hozni.

Or. en

Indokolás

A kétharmados többség előírása indokolt, de a „részvétel” szó hangsúlyozásával 
egyértelművé kell tenni, hogy a szavazási eljárás semmilyen lehetőséget sem enged meg a 
szavazatok súlyozása tekintetében. Az ESRB európai szerv, amely nem engedi meg a nemzeti 
érdekek képviseletét, és tagjai kizárólag európai célokat tartanak szem előtt.
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Módosítás 161
Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A (2) bekezdéstől eltérően, egy 
figyelmeztetés vagy ajánlás 
nyilvánosságra hozatalához a szavazatok 
kétharmados többségére van szükség.

Or. en

Indokolás

A kétharmados többség előírása indokolt, de a „részvétel” szó hangsúlyozásával 
egyértelművé kell tenni, hogy a szavazási eljárás semmilyen lehetőséget sem enged meg a 
szavazatok súlyozása tekintetében. Az ESRB európai szerv, amely nem engedi meg a nemzeti 
érdekek képviseletét, és tagjai kizárólag európai célokat tartanak szem előtt.

Módosítás 162
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ESRB alelnöke; b) az ESRB két alelnöke, akik egyben az 
EIOPA és az ESMA elnökei;

Or. it
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Módosítás 163
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ESRB alelnöke; b) az ESRB első és második alelnöke;

Or. en

Módosítás 164
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ESRB alelnöke; b) az ESRB alelnöke és második alelnöke;

Or. en

Indokolás

Az ESRB második alelnökének és a hat szakértő közül háromnak az irányítóbizottság 
tagjainak kell lennie.

Módosítás 165
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az igazgatótanács öt további tagja, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai. Az igazgatótanács azon tagjai 
választják maguk közül két évre, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai.

törölve
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Or. en

Indokolás

Tekintettel az összesen 61 tagot tömörítő  igazgatótanács méretére, lehetővé kell tenni, hogy 
az igazgatótanácsot a határozathozatalban segítő irányítóbizottság megfelelően és 
hatékonyan végezze munkáját.

Módosítás 166
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az igazgatótanács öt további tagja, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai. Az igazgatótanács azon tagjai 
választják maguk közül két évre, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai.

c) az igazgatótanács további két tagja, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai.

Or. it

Módosítás 167
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az igazgatótanács öt további tagja, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai. Az igazgatótanács azon tagjai 
választják maguk közül két évre, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai.

c) az igazgatótanács további hat tagja,
közöttük a soros váltás alapján cserélődő 
három független személy, tekintettel a 
tagállamok, illetve az euróövezethez 
tartozó és azon kívüli tagállamok 
kellőképpen keigyensúlyozott 
képviseletére. Az igazgatótanács tagjai 
választják maguk közül két évre.

Or. en
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Módosítás 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az igazgatótanács öt további tagja, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai. Az igazgatótanács azon tagjai 
választják maguk közül két évre, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai.

c) az igazgatótanács további két tagja, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai, és az eurózónához tartozó, illetve 
azon kívüli tagállamokat képviselik. Az 
igazgatótanács azon tagjai választják 
maguk közül két évre, akik egyben az EKB 
Általános Tanácsának is tagjai; 

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás célja az irányítóbizottság hatékonyságának növelése azáltal, hogy 
korlátozza tagjainak létszámát, és pontosan rögzíti, hogy az euróövezethez tartozó és azon 
kívüli tagállamokat egyaránt képviseltetni kell. Az ESRB irányítóbizottságában az 
euróövezethez nem tartozó tagállamok központi bankjainak kiegyensúlyozott képviseletét kell 
biztosítani.

Módosítás 169
Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az igazgatótanács öt további tagja, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is
tagjai. Az igazgatótanács azon tagjai 
választják maguk közül két évre, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai. 

c) az igazgatótanács további két tagja, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai, és az eurózónához tartozó, illetve 
azon kívüli tagállamokat megfelelő 
részarányban képviselik. Az 
igazgatótanács azon tagjai választják 
maguk közül két évre, akik egyben az EKB 
Általános Tanácsának is tagjai; 

Or. en
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Indokolás

A javasolt módosítás célja az irányítóbizottság megfelelő működésének növelése annak pontos 
előírása által, hogy a tagoknak az euróövezethez tartozó és azon kívüli tagállamokat egyaránt 
képviseltetniük kell. Az ESRB irányítóbizottságában az euróövezethez nem tartozó tagállamok 
központi bankjainak kiegyensúlyozott képviseletét kell biztosítani.

Módosítás 170
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az igazgatótanács öt további tagja, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai. Az igazgatótanács azon tagjai 
választják maguk közül két évre, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai.

c) az igazgatótanács három további tagja, 
akik egyben az EKB Általános Tanácsának 
is tagjai, beleértve az EKB alelnökét, 
tekintettel az euróövezethez tartozó és 
azon kívüli tagállamok kiegyensúlyozott 
képviseletének szükségességére. Az 
igazgatótanács azon tagjai választják 
maguk közül négy évre, akik egyben az 
EKB Általános Tanácsának is tagjai;

Or. en

Indokolás

Az ESRB második alelnökének és a hat szakértő közül háromnak az irányítóbizottság 
tagjainak kell lennie.

Módosítás 171
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Európai Bizottság egy tagja; törölve

Or. en
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Módosítás 172
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
elnöke;

e) az Európai Felügyeleti Hatóság elnöke
(Bankfelügyelet);

Or. en

Módosítás 173
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az Európai Biztosítási és
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
elnöke;

törölve

Or. it

Módosítás 174
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az Európai Biztosítási és
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
elnöke;

f) az Európai Felügyeleti Hatóság elnöke 
(Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyelet);

Or. en
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Módosítás 175
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság elnöke;

törölve

Or. it

Módosítás 176
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság elnöke;

g) az Európai Felügyeleti Hatóság elnöke
(Értékpapír-piaci felügyelet);

Or. en

Módosítás 177
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
(EFC) elnöke.

törölve

Or. en



AM\808496HU.doc 51/89 PE439.845v01-00

HU

Módosítás 178
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
(EFC) elnöke.

h) három személy a 6. cikk (1) bekezdés 
fa) pontjában említett hat független 
személy közül.

Or. en

Indokolás

Az ESRB második alelnökének és a hat szakértő közül háromnak az irányítóbizottság 
tagjainak kell lennie.

Módosítás 179
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a szakértői tanácsadó bizottság 
elnöke. 

Or. en

Indokolás

A szakmai tanácsadó bizottságon kívül egy tudományos szakértőkből álló független 
testületnek kell segítenie az ESRB-t a fontos kérdésekre vonatkozó pártatlan tanácsadással és 
háttér-információkkal. A szakértői tanácsadó bizottság elnökének részt kell vennie az 
irányítóbizottság ülésein.
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Módosítás 180
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az irányítóbizottság valamely 
választott tagjának helye megüresedik, az 
igazgatótanács új tagot választ a 
megüresedett helyre.

törölve

Or. en

Módosítás 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakmai tanácsadó bizottság Tudományos tanácsadó bizottság

Or. en

Indokolás

A makrogazdasági egyensúly Európai Unióban bekövetkező zavarainak felügyelete a fontos 
makrogazdasági szereplők részvételét teszi szükségessé. Be kell vonni azokat az érintett 
csoportokat, amelyek nem felelősek a pénzügyi válságokért, de viselik azok gazdasági és 
társadalmi kockázatait.

Módosítás 182
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szakmai tanácsadó bizottság tagjai: 1. A szakmai tanácsadó bizottság az 
irányítóbizottság által javasolt 15 
szakértőből áll, akiknek szakmai 
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fekészültsége elismert és függetlenségük 
garantált. Ezeknek a személyeknek 
komoly szakmai rátermettséggel és széles 
körű tapasztalatokkal kell rendelkezniük.

a) a tagállami jegybankok és az EKB egy-
egy képviselője;
b) az illetékes tagállami felügyeleti 
hatóságok tagállamonként egy-egy 
képviselője;
c) az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
egy képviselője;
d) az Európai Biztosítási és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
egy képviselője;
e) az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóság egy képviselője;
f) a Bizottság két képviselője;
g) az Európai Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság egy képviselője.
Az egyes tagállamok felügyeleti hatóságai 
egy képviselőt választanak a Bizottságba. 
Amennyiben egy ülés napirendjén 
ugyanazon tagállam különböző felügyeleti 
hatóságainak illetékességi körébe tartozó 
napirendi pontok szerepelnek, az érintett 
képviselő csak az ő illetékességi körébe 
tartozó pont(ok)nál vesz részt.

Négyéves, egyszer megújítható 
megbízásukat az igazgatótanácsnak jóvá 
kell hagynia.

Or. en

Indokolás

Hosszabb időtartam jobban garantálja a függetlenséget. Ezért a javaslat tárgya egy négyéves, 
mindőpssze egyszer megújítható időtartam.
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Módosítás 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szakmai tanácsadó bizottság tagjai: 1. A tudományos tanácsadó bizottság 
tagjai:

Or. en

Indokolás

A makrogazdasági egyensúly Európai Unióban bekövetkező zavarainak felügyelete a fontos 
makrogazdasági szereplők részvételét teszi szükségessé. Be kell vonni azokat az érintett 
csoportokat, amelyek nem felelősek a pénzügyi válságokért, de viselik azok gazdasági és 
társadalmi kockázatait.

Módosítás 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szakmai tanácsadó bizottság tagjai: 1. A tudományos tanácsadó bizottság 
tagjai:

Or. en

Módosítás 185
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szakmai tanácsadó bizottság tagjai: 1. A tudományos tanácsadó bizottság 
tagjai:
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Or. en

Módosítás 186
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállami jegybankok és az EKB egy-
egy képviselője;

a) az irányítóbizottság által javasolt kilenc 
szakértő, akiknek szakmai felkészültsége 
elismert és függetlensége garantált. 
Ezeknek a személyeknek komoly szakmai 
rátermettséggel és széles körű 
tapasztalatokkal, valamint 
kiegyensúlyozott háttérrel és magasfokú 
szakértelemmel kell rendelkezniük mind
az eladói oldal (bankok és egyéb pénzügyi 
szolgáltatásnyújtók), mind pedig a 
vásárlói oldal (fogyasztók, 
szakszervezetek, kis- és 
középvállalkozások által nyújtott 
szolgáltatások használói és beruházók) és 
az ágazat munkavállalói tekintetében. 
Kétéves, megújítható megbízásukat az 
igazgatótanácsnak jóvá kell hagynia.

Or. en

Módosítás 187
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes tagállami felügyeleti 
hatóságok tagállamonként egy-egy
képviselője;

b)  az Európai Szakszervezetek 
Szövetsége, a Business Europe és az 
Európai Fogyaztók Szervezete által jelölt
egy-egy – komoly szakmai rátermettséggel 
és széles körű tapasztalatokkal rendelkező 
– szakértő;
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Or. en

Módosítás 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes tagállami felügyeleti 
hatóságok tagállamonként egy-egy 
képviselője;

b) az Európai Szakszervezetek Szövetsége, 
a Business Europe és az Európai 
Fogyasztók Szervezete egy-egy 
képviselője;

Or. en

Indokolás

A makrogazdasági egyensúly Európai Unióban bekövetkező zavarainak felügyelete a fontos 
makrogazdasági szereplők részvételét teszi szükségessé. Be kell vonni azokat az érintett 
csoportokat, amelyek nem felelősek a pénzügyi válságokért, de viselik azok gazdasági és 
társadalmi kockázatait.

Módosítás 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az Európai Szakszervezetek 
Szövetsége, a Business Europe és az 
Európai Fogyasztók Szervezete egy-egy 
képviselője;

Or. en

Indokolás

A makrogazdasági egyensúly Európai Unióban bekövetkező zavarainak felügyelete a fontos 
makrogazdasági szereplők részvételét teszi szükségessé. Be kell vonni azokat az érintett 
csoportokat, amelyek nem felelősek a pénzügyi válságokért, de viselik azok gazdasági és 
társadalmi kockázatait.
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Módosítás 190
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes tagállamok felügyeleti hatóságai 
egy képviselőt választanak a Bizottságba. 
Amennyiben egy ülés napirendjén 
ugyanazon tagállam különböző felügyeleti 
hatóságainak illetékességi körébe tartozó 
napirendi pontok szerepelnek, az érintett 
képviselő csak az ő illetékességi körébe 
tartozó pont(ok)nál vesz részt.

törölve

Or. en

Módosítás 191
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes tagállamok felügyeleti hatóságai 
egy képviselőt választanak a Bizottságba.
Amennyiben egy ülés napirendjén 
ugyanazon tagállam különböző felügyeleti 
hatóságainak illetékességi körébe tartozó 
napirendi pontok szerepelnek, az érintett 
képviselő csak az ő illetékességi körébe 
tartozó pont(ok)nál vesz részt.

Az egyes tagállamok felügyeleti hatóságai 
egy képviselőt választanak a Bizottságba.
Ami a tagállami felügyeleti hatóságok 
képviseletét illeti, a magas szintű 
képviselők a megvitatandó napirendi pont 
szerint cserélődnek, kivéve ha a tagállami 
felügyeleti hatóságok megállapodtak egy 
közös képviselőről.

Or. de

Indokolás

Mint ahogyan különbségeket kell tenni a pénzügyi piacokat érintő sajátos kockázatoknak 
megfelelően, így minden új felügyeleti rendszernek lehetővé kell tennie a különbséget az üzleti 
modellek tekintetében a biztosítótársaságok és az egyéb pénzintézetek között. Ezért biztosítani 
kell, hogy a biztosítási ágazatot felügyelő hatóságok is megfelelő képviselettel rendelkezzenek 
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az ESRB szakmai tanácsadó bizottságában.

Módosítás 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo,
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tudományos tanácsadó bizottság az 
ESRB munkájával kapcsolatos lényeges 
tárgyakkal kapcsolatos tanácsadás és 
segítségnyújtás érdekében szorosan 
együttműködik az ESCB szakértői 
munkacsoportjaival.

Or. en

Módosítás 193
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A tudományos tanácsadó bizottság 
szükség esetén javasolja az 
igazgatótanácsnak, hogy az eljárás korai 
szakaszában nyílt és átlátható módon, 
ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget 
figyelembe véve konzultációt szervezzen az 
érintettekkel, többek között a piaci 
résztvevőkkel, fogyasztói testületekkel, 
tudományos szakértőkkel.

Or. en

Indokolás

Kizárólag az igazgatótanács képviselheti az ESRB-t harmadik felek felé, és ő illetékes a 
nyilvános konzultáció indításáról dönteni.
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Módosítás 194
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Szakértői tanácsadó bizottság

1. A szakértői tanácsadó bizottság az 
irányítóbizottság által javasolt, elismert 
szakértelemmel rendelkező és garantáltan 
független kilenc szakértő, akik széles körű 
szakmai tapasztalatot és képességeket 
tudnak felmutatni, és akik megbízatását 
az igazgatótanács hagyja jóvá két éves 
időszakra, amely megbízatás megújítható.
2. A szakértői tanácsadó bizottság elnökét 
az igazgatótanács nevezi ki az 
irányítóbizottság elnökének javaslata 
alapján.
3. A szakértői tanácsadó bizottság a 4. 
cikk (5a) bekezdésében felsorolt 
feladatokat hajtja végre.
4. A szakértői tanácsadó bizottság 
munkáját az ESRB titkársága segíti, a 
titkárság vezetője részt vesz a bizottság 
ülésein. 

Or. en

Indokolás

A szakmai tanácsadó bizottságon kívül egy tudományos szakértőkből álló független 
testületnek kell segítenie az ESRB-t a fontos kérdésekre vonatkozó pártatlan tanácsadással és 
háttér-információkkal. A szakértői tanácsadó bizottság elnökének részt kell vennie az 
irányítóbizottság ülésein.
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Módosítás 195
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feladatai ellátása során az ESRB indokolt 
esetben kikéri a magánszektor érdekelt
feleinek tanácsát.

Feladatai ellátása során az ESRB indokolt 
esetben kikéri a magánszektor érdekelt 
feleinek tanácsát.

E célból tanácsadó bizottság alakul, hogy 
információkat nyújtson az ESRB részére a 
pénzügyi rendszer fejlődésének megértése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Hasznosabb lehet az ESRB számára a piac megértése szempontjából, ha az érdekelt felekkel 
történő konzultáció a szakma képviselőiből álló hivatalos testületen keresztül történik. 

Módosítás 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feladatai ellátása során az ESRB indokolt 
esetben kikéri a magánszektor érdekelt 
feleinek tanácsát.

Feladatai ellátása során az ESRB indokolt 
esetben kikéri a magán- vagy közszektor
érdekelt feleinek, különösen pedig, de nem 
kizárólag az európai felügyeleti 
hatóságokhoz tartozó érdekképviseleti 
csoportok véleményét.

Or. en
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Módosítás 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feladatai ellátása során az ESRB indokolt 
esetben kikéri a magánszektor érdekelt 
feleinek tanácsát.

Feladatai ellátása során az ESRB kikéri az 
érintett érdekelt felek tanácsát, többek 
között legalább az európai felügyeleti 
hatóságokhoz tartozó érdekképviseleti 
csoportok érdekelt feleinek tanácsát.

Or. en

Indokolás

Az ESRB-nek ki kell kérnie minden érdekelt fél tanácsát, nem csak a magánszektorhoz 
tartozókét. Ennek minden, az érdekelt felek által lényegesnek ítélt témára vonatkozóan meg 
kell történnie, nem csak az ESRB által szükségesnek talált esetekben.

Módosítás 198
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az európai felügyeleti hatóságok, a 
tagállami jegybankok és a tagállamok 
szorosan együttműködnek az ESRB-vel, és 
a közösségi jogszabályokkal összhangban
biztosítanak számára minden olyan
információt, amelyre szüksége van a 
feladatai teljesítéséhez.

2. Az európai felügyeleti hatóságok, a 
tagállami jegybankok és a tagállamok 
szorosan együttműködnek az ESRB-vel, és 
a közösségi jogszabályokkal összhangban
biztosítják számára az összegyűjtött
információt, amelyre szüksége van a 
feladatai teljesítéséhez.

Or. de

Indokolás

Az ESRB makroprudenciális felügyeletet lát el, ezért összegyűjtött adatokra van szüksége az 
egész Uniót érintő rendszerkockázatok azonosítása érdekében. Az összefoglaló formában 
szolgáltatott adatokra az ésszerű munkamegosztás érdekében is szükség van, mivel az ESRB 
túlterhelését el kell kerülni.
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Módosítás 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ESRB az európai felügyeleti
hatóságoktól összefoglaló vagy 
gyűjteményes formában kérhet
információkat, amelyek alapján az egyes 
pénzügyi intézmények nem azonosíthatók.
Amennyiben a kért adatok nem állnak az 
érintett hatóságok rendelkezésére vagy 
azokat nem közlik időben, az ESRB a 
tagállami felügyeleti hatóságoktól, a 
tagállami jegybankoktól vagy egyéb 
tagállami hatóságoktól is kérheti az 
adatokat.

3. Az ESRB kérésére az európai 
felügyeleti hatóságok összefoglaló vagy 
gyűjteményes formában információkat
biztosítanak, amelyek alapján az egyes 
pénzügyi intézmények nem azonosíthatók.
Amennyiben a kért adatok nem állnak az 
érintett hatóságok rendelkezésére, vagy 
azokat nem közlik időben, a tagállami 
felügyeleti hatóságok, a tagállami
jegybankok vagy egyéb tagállami
hatóságok az ESRB kérésére 
rendelkezésre bocsátják ezeket az
adatokat.

Or. en

Módosítás 200
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ESRB az európai felügyeleti
hatóságoktól összefoglaló vagy 
gyűjteményes formában kérhet
információkat, amelyek alapján az egyes 
pénzügyi intézmények nem azonosíthatók.
Amennyiben a kért adatok nem állnak az 
érintett hatóságok rendelkezésére vagy 
azokat nem közlik időben, az ESRB a 
tagállami felügyeleti hatóságoktól, a 
tagállami jegybankoktól vagy egyéb 

3. Az ESRB kérésére az európai 
felügyeleti hatóságok összefoglaló vagy 
gyűjteményes formában információkat
biztosítanak. Amennyiben a kért adatok 
nem állnak az érintett hatóságok 
rendelkezésére, vagy azokat nem közlik 
időben, a tagállami felügyeleti hatóságok, 
a tagállami jegybankok vagy egyéb 
tagállami hatóságok az ESRB kérésére 
rendelkezésre bocsátják a megfelelő
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tagállami hatóságoktól is kérheti az 
adatokat.

adatokat.

Or. en

Módosítás 201
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ESRB az európai felügyeleti 
hatóságoktól indokolással ellátott 
kérelemmel olyan adatokat is kérhet, 
amelyek nem összefoglaló vagy 
gyűjteményes formában vannak.

törölve

Or. en

Indokolás

Az összesített formában nyújtott információnak lehetővé kell tennie az ESRB számára, hogy 
azonosítsa a kockázatokat és ezeknek megfelelő intézkedéseket hozzon. Az egyes 
intézményekre vonatkozó adatok gyűjtésének a nemzeti és európai felügyeleti hatóságok 
kizárólagos hatáskörébe kell tartoznia.

Módosítás 202
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ESRB az európai felügyeleti 
hatóságoktól indokolással ellátott 
kérelemmel olyan adatokat is kérhet, 
amelyek nem összefoglaló vagy 
gyűjteményes formában vannak.

törölve

Or. en
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Módosítás 203
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ESRB az európai felügyeleti 
hatóságoktól indokolással ellátott 
kérelemmel olyan adatokat is kérhet, 
amelyek nem összefoglaló vagy 
gyűjteményes formában vannak.

4. Abban az esetben, ha a piaci zavarok 
megalapozott és komoly kockázata forog 
fenn, amelyet objektív módon 
ellenőrizhető adatok támasztanak alá, és 
amely meglehetős mértékben érint egy 
adott intézményt, a 15. cikk (3) 
bekezdésében említett információk pedig 
nem elegendőek ahhoz, hogy az ESRB
teljesítse feladatát, a testület az európai 
felügyeleti hatóságoktól indokolással 
ellátott kérelemmel olyan adatokat is 
kérhet, amelyek nem összefoglaló vagy 
gyűjteményes formában vannak.

Amennyiben az ESRB nem összefoglaló 
vagy összegyűjtött formájú információkat 
kér, az indokolással ellátott kérelemnek 
magyarázattal kell szolgálnia arra 
vonatkozóan, hogy az egyes pénzügyi 
intézetekkel kapcsolatos információkat 
miért ítéli rendszerszintű jelentőségűnek 
és szükségesnek, tekintettel az uralkodó 
piaci helyzetre.

Or. en

Indokolás

Az ESRB szerepe makroprudenciális, és ezért általában nincs szüksége arra, hogy hozzáférjen 
a konkrét cégekre vonatkozó információkhoz.  A második bekezdés összhangba hozza a 
javaslatot a Tanács átfogó megközelítésével.
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Módosítás 204
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A (3) és (4) bekezdés szerinti 
információkérést megelőzően az ESRB 
alapos konzultációt folytat az érintett 
európai felügyeleti hatósággal annak 
biztosítása érdekében, hogy a kérés 
arányos legyen. 

törölve

Or. en

Módosítás 205
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A (3) és (4) bekezdés szerinti 
információkérést megelőzően az ESRB
alapos konzultációt folytat az érintett 
európai felügyeleti hatósággal annak 
biztosítása érdekében, hogy a kérés 
arányos legyen.

5. Minden egyes, nem összefoglaló vagy 
összegyűjtött formájú információkra 
irányuló kérést megelőzően az ESRB
megfelelő konzultációt folytat az érintett 
európai felügyeleti hatósággal annak 
biztosítása érdekében, hogy a kérés
indokolt és arányos legyen. Amennyiben 
az illetékes európai felügyeleti hatóság 
úgy ítéli meg, hogy a kérelem nem 
indokolt és arányos, haladéktalanul 
visszaküldi a kérelmet az ESRB-nek, és 
további indokolást kér. Azt követően, hogy 
az ESRB az érintett európai felügyeleti 
hatóság számára elkészítette a további 
indokolást, az Európai Felügyeleti 
Hatóság a kért adatokat megküldi az 
ESRB-nek, amennyiben az továbbra is 
hozzáfér a szóban forgó adatokhoz.

Or. en
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Indokolás

Nyilvánvalóan szükség van a fokozott információcserére a rendszerszintű kockázatok 
felismerésének fejlesztéséhez.  Mindazonáltal fontos, hogy a piac érzékenységét ne ássa alá az 
érzékeny vagy bizalmas adatok nyilvánosságra kerülésének lehetősége, ami a pénzügyi piacok 
rendes működését megzavarhatja. 

Módosítás 206
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A (3) és (4) bekezdés szerinti 
információkérést megelőzően az ESRB
alapos konzultációt folytat az érintett 
európai felügyeleti hatósággal annak 
biztosítása érdekében, hogy a kérés 
arányos legyen.

5. A (3) és (4) bekezdés szerinti 
információkérést megelőzően az ESRB
megfelelő konzultációt folytat a kérés 
címzettjével annak biztosítása érdekében, 
hogy a kérés arányos legyen. Amennyiben 
a címzett nem találja arányosnak a kérést, 
az ESRB igazgatótanácsától kérheti 
annak megállapítását, hogy a kérés 
indokolt-e. Ha az igazgatótanács 
jóváhagyja a kérést, a címzettnek 
késedelem nélkül rendelkezésre kell 
bocsátania az információt.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a kérés arányos legyen, és ne rójon túlzott terhet a kérés címzettjére, 
ugyanakkor nem szabad aláásni az ESRB szerepét vagy képességét arra, hogy a feladatai 
ellátásához szükséges információt megszerezze.

Módosítás 207
Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A (3) és (4) bekezdés szerinti 5. A (3) és (4) bekezdés szerinti 
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információkérést megelőzően az ESRB 
alapos konzultációt folytat az érintett 
európai felügyeleti hatósággal annak 
biztosítása érdekében, hogy a kérés 
arányos legyen.

információkérést megelőzően az ESRB 
alapos konzultációt folytat az érintett 
európai felügyeleti hatósággal annak 
biztosítása érdekében, hogy a kérés 
arányos legyen. A pénzügyi intézmények 
azon kötelezettsége, hogy az ESRB 
kérésére további adatokat szolgáltassanak, 
nem vezethet az adminisztratív terhek 
aránytalan növekedéséhez.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi intézményeknek a már meglévő információs kapcsolattartó pont használatával kell 
eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségeiknek annak érdekében, hogy az adminisztráció 
ne növekedjék.

Módosítás 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az ESRB alkalmazottai az európai 
felügyeleti hatóságok alkalmazottaival 
egyetemben részt vehetnek a felügyeletek 
és a rendszer szempontjából fontos 
pénzügyi csoportok – különösen a 
felügyeleti kollégiumok – közötti 
értekezletekre, amelyeken kérdéseket 
tehetnek fel, és első kézből tehetnek szert 
lényeges információkra. 

Or. en
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Módosítás 209
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az ESRB-nek valamely pénzügyi 
intézményre vonatkozó adatok 
megismerésére irányuló kérését az adott 
pénzügyi intézménnyel közlik, amelynek 
jogában áll – a rendelkezésére álló 
jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül –
kifejteni véleményét az ESRB kérésének 
megalapozottságáról. Az illetékes nemzeti 
felügyeleti hatóság mint az intézményt 
felügyelő szerv továbbítja valamennyi, az 
érintett intézménytől származó 
információt, továbbá az Európai 
Felügyeleti Hatóság az illetékes nemzeti 
hatóság beleegyezésével adhatja át az 
információt az ESRB-nek.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az ESRB-nek az egyes intézményekre vonatkozó adatokhoz való hozzáférésre 
irányuló bármely kérését teljes egészében közöljék az adott intézménnyel, amelynek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy véleményt nyilváníthasson az ESRB kérésének 
megalapozottságáról.

Módosítás 210
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az ESRB együttműködhet harmadik 
országokbeli felügyeleti hatóságokkal és 
nemzetközi fórumokkal az 
információcsere elősegítése érdekében és 
a rendszerkockázatokra vonatkozó, 
feladata ellátásához szükséges 



AM\808496HU.doc 69/89 PE439.845v01-00

HU

információk összegyűjtésére és cseréjére 
szolgáló mechanizmus kialakítása 
céljából.

Or. en

Indokolás

Az ESRB-nek egyértelmű nemzetközi megbízatással kell rendelkeznie az egyéb pénzügyi 
piacokkal folytatott információcsere és -gyűjtés előmozdítására annak érdekében, hogy a 
lehetséges rendszerszintű kockázatok határokon átnyúló természetét számításba lehessen 
venni.

Módosítás 211
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. A 15. cikk (4), (5) és (5a) 
bekezdésének alkalmazásában az ESRB, 
az európai felügyeleti hatóságok és az 
illetékes nemzeti hatóságok 
maradéktalanul figyelembe veszik a 
meglévő, harmadik országokbeli 
felügyeletekkel kötött megállapodásokat.

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy a Bizottság javaslata nem veszi figyelembe az azokra az Unióban működő 
bankokra vonatkozó felügyeleti rendszert, amelyek illetékes felügyeleti hatósága az Unión 
kívül van. A meglévő, harmadik országbeli felügyeletekkel kötött megállapodásokat 
figyelembe kell venni az uniós keretben.
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Módosítás 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 3. cikk (1) bekezdésében szereplő 
célkitűzés elérését veszélyeztető jelentős 
kockázatok felmerülésekor az ESRB 
figyelmeztetéseket, illetve indokolt esetben 
a korrekcióra irányuló ajánlásokat ad ki.

1. A 3. cikk (1) bekezdésében szereplő 
célkitűzés elérését veszélyeztető jelentős 
kockázatok felmerülésekor az ESRB 
figyelmeztetéseket, illetve indokolt esetben 
a korrekcióra, többek között – amennyiben 
szükségesnek ítéli – a jogalkotási 
kezdeményezésekre irányuló ajánlásokat ad 
ki, és az egyedi esetben megfelelő 
támogató intézkedésekre tesz javaslatot.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás célja az ESRB azon képességének erősítése, hogy a válság kezdetén 
stabilizálni tudja a gazdasági helyzetet. Az ESRB-nek képesnek kell lennie megfelelő 
támogatási eszközöket ajánlani, amelyeket az ajánlásokkal és figyelmeztetésekkel együtt 
jelentenének be. Az ilyen jellegű képességek növelni fogják az ESRB hatékonyságát.  Az ESRB 
ajánlásainak és figyelmeztetéseinek jelentős hatása lehet a pénzügyi piacokra és a tagállamok 
gazdaságaira. 

Módosítás 213
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 3. cikk (1) bekezdésében szereplő 
célkitűzés elérését veszélyeztető jelentős 
kockázatok felmerülésekor az ESRB 
figyelmeztetéseket, illetve indokolt esetben 
a korrekcióra irányuló ajánlásokat ad ki.

1. A 3. cikk (1) bekezdésében szereplő 
célkitűzés elérését veszélyeztető jelentős 
kockázatok felmerülésekor az ESRB 
figyelmeztetéseket, illetve indokolt esetben 
a korrekcióra, többek között – indokolt 
esetben – a jogalkotási 
kezdeményezésekre irányuló ajánlásokat ad 
ki.
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Or. en

Indokolás

A jelenlegi válság bebizonyította, hogy a rendszerszintű kockázatok származhatnak 
jogalkotási intézkedésekből is; ezért az ESRB-nek képesnek kell lennie bármely jogalkotási 
hiányosság orvoslására. A javasolt módosításban szereplő arányt már a Gazdasági és 
Pénzügyi Tanács is indítványozta.

Módosítás 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 3. cikk (1) bekezdésében szereplő 
célkitűzés elérését veszélyeztető jelentős 
kockázatok felmerülésekor az ESRB 
figyelmeztetéseket, illetve indokolt esetben 
a korrekcióra irányuló ajánlásokat ad ki.

1. A 3. cikk (1) bekezdésében szereplő 
célkitűzés elérését veszélyeztető jelentős 
kockázatok felmerülésekor az ESRB 
figyelmeztetéseket, illetve indokolt esetben 
a korrekcióra, többek között – indokolt 
esetben – a jogalkotási 
kezdeményezésekre irányuló ajánlásokat ad 
ki.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi válság bebizonyította, hogy a rendszerszintű kockázatok származhatnak 
jogalkotási intézkedésekből is; ezért az ESRB-nek képesnek kell lennie bármely jogalkotási 
hiányosság orvoslására.

Módosítás 215
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 3. cikk (1) bekezdésében szereplő 
célkitűzés elérését veszélyeztető jelentős 
kockázatok felmerülésekor az ESRB 

1. A 3. cikk (1) bekezdésében szereplő 
célkitűzés elérését veszélyeztető jelentős 
kockázatok felmerülésekor az ESRB 
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figyelmeztetéseket, illetve indokolt esetben 
a korrekcióra irányuló ajánlásokat ad ki.

figyelmeztetéseket, illetve indokolt esetben 
a korrekcióra irányuló ajánlásokat ad ki. A 
figyelmeztetéseket és ajánlásokat szükség 
esetén nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 216
Enikő Győri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az ESRB által kiadott ajánlások és 
értesítések címzettjei lehetnek az Unióban 
működő pénzügyi intézmények, az EKB és 
a nemzeti központi bankok.

Or. en

Indokolás

Az ESRB által kiadott, jogilag nem kötelező erejű ajánlások és értesítések címzettjeinek 
körében a nemzeti központi bankoknak és az Európai Központi Banknak is szerepelnie kell.

Módosítás 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A figyelmeztetéseket és ajánlásokat a
Tanácshoz is el kell juttatni, és
amennyiben egy vagy több tagállami 
felügyeleti hatóság a címzett, a 
figyelmeztetéseket és az ajánlásokat el kell 
juttatni az európai felügyeleti 
hatóságokhoz is.

3. Valamennyi figyelmeztetést és ajánlást
a Tanácshoz, az Európai Parlament 
illetékes bizottságának elnökéhez és az 
európai felügyeleti hatóságokhoz is el kell 
juttatni.

Or. en
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Módosítás 218
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A figyelmeztetéseket és ajánlásokat a 
Tanácshoz is el kell juttatni, és amennyiben 
egy vagy több tagállami felügyeleti hatóság 
a címzett, a figyelmeztetéseket és az 
ajánlásokat el kell juttatni az európai 
felügyeleti hatóságokhoz is.

3. A figyelmeztetéseket és ajánlásokat a (2) 
bekezdéssel összhangban lévő 
címzettekhez és a Tanácshoz is el kell 
juttatni, és amennyiben egy vagy több 
tagállami felügyeleti hatóság a címzett, a 
figyelmeztetéseket és az ajánlásokat el kell 
juttatni az európai felügyeleti 
hatóságokhoz is.

Or. en

Indokolás

Az ajánlások Tanácson keresztül történő kiadása esetleg nem biztosítja azt, hogy azok főként 
technikai értékelésen alapulnak; ezért a Tanácson keresztül történő helyett megfelelő 
közvetlen kommunikációs eljárásokat is biztosítani kell az ajánlások címzettjei számára. A 
javasolt módosításban szereplő arányt már a Gazdasági és Pénzügyi Tanács is indítványozta.

Módosítás 219
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A figyelmeztetéseket és ajánlásokat a 
Tanácshoz is el kell juttatni, és amennyiben 
egy vagy több tagállami felügyeleti hatóság 
a címzett, a figyelmeztetéseket és az 
ajánlásokat el kell juttatni az európai 
felügyeleti hatóságokhoz is.

3. A figyelmeztetéseket és ajánlásokat a (2) 
bekezdéssel összhangban lévő 
címzettekhez és a Tanácshoz is el kell 
juttatni, és amennyiben egy vagy több 
tagállami felügyeleti hatóság a címzett, a 
figyelmeztetéseket és az ajánlásokat el kell 
juttatni az európai felügyeleti 
hatóságokhoz is.

Or. en
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Indokolás

Az ajánlások Tanácson keresztül történő kiadása esetleg nem biztosítja azt, hogy azok főként 
technikai értékelésen alapulnak; ezért a Tanácson keresztül történő helyett megfelelő 
közvetlen kommunikációs eljárásokat is biztosítani kell az ajánlások címzettjei számára.

Módosítás 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A figyelmeztetéseket és ajánlásokat a 
Tanácshoz is el kell juttatni, és amennyiben 
egy vagy több tagállami felügyeleti hatóság 
a címzett, a figyelmeztetéseket és az 
ajánlásokat el kell juttatni az európai 
felügyeleti hatóságokhoz is.

3. A figyelmeztetéseket és ajánlásokat a (2) 
bekezdéssel összhangban lévő 
címzettekhez és a Tanácshoz is el kell 
juttatni, és amennyiben egy vagy több 
tagállami felügyeleti hatóság a címzett, a 
figyelmeztetéseket és az ajánlásokat el kell 
juttatni az európai felügyeleti 
hatóságokhoz is.

Or. en

Indokolás

Az ajánlások Tanácson keresztül történő kiadása esetleg nem biztosítja azt, hogy azok főként 
technikai értékelésen alapulnak; ezért a Tanácson keresztül történő helyett megfelelő 
közvetlen kommunikációs eljárásokat is biztosítani kell az ajánlások címzettjei számára.

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

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Fellépés vészhelyzetekben

1. Olyan kedvezőtlen fejlemények esetén, 
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amelyek komolyan veszélyeztethetik a 
pénzügyi piacok rendes működését és 
egységét vagy az Európai Unió pénzügyi 
rendszere egészének vagy egy részének 
stabilitását, az ESRB a(z) …/…/EU 
[EBA], a(z) .../.../EU [ESMA] és a(z) 
…/…/EU [EIOPA] rendeletek 3. cikke (2) 
bekezdése b) pontjának és 10. cikkének 
értelmében saját kezdeményezésére vagy 
valamely európai felügyeleti hatóság, az 
Európai Parlament, a Tanács vagy a 
Bizottság kérésére figyelmeztetést adhat 
ki, amelyben bejelenti a vészhelyzetet.
2. Az ESRB a figyelmeztetés közzétételével 
egy időben értesíti az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és 
az Európai Felügyeleti Hatóságot.
3. Az ESRB saját kezdeményezésére vagy 
valamely európai felügyeleti hatóság, az 
Európai Parlament, a Tanács vagy a 
Bizottság kérésére felülvizsgálja az (1) 
bekezdésben említett figyelmeztetést.

Or. en

Módosítás 222
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Fellépés vészhelyzetekben

1. Olyan kedvezőtlen fejlemények esetén, 
amelyek komolyan veszélyeztethetik a 
pénzügyi piacok rendes működését és 
egységét vagy az Európai Unió pénzügyi 
rendszere egészének vagy egy részének 
stabilitását, az ESRB a 3. cikk (2) 
bekezdésének b) pontja értelmében saját 
kezdeményezésére vagy valamely európai 
felügyeleti hatóság, az Európai 
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Parlament, a Tanács vagy a Bizottság 
kérésére figyelmeztetéseket adhat ki, 
amelyekben bejelenti a vészhelyzetet. E 
figyelmeztetéseket nem hozzák 
nyilvánosságra a pénzügyi piacok szigorú 
elemzésének biztosítása érdekében, amely 
elemzés keretében az ESRB-nek nem kell 
figyelembe vennie a tőkepiacon esetleg 
előforduló reakciókat.
2. Az ESRB a figyelmeztetés közzétételével 
egy időben értesíti az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot, a 
nemzeti felügyeleti hatóságokat és az 
Európai Felügyeleti Hatóságot.

Or. en

Módosítás 223
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Fellépés vészhelyzetekben

1. Olyan kedvezőtlen fejlemények esetén, 
amelyek komolyan veszélyeztethetik a 
pénzügyi piacok rendes működését és 
egységét vagy az Európai Unió pénzügyi 
rendszere egészének vagy egy részének 
stabilitását, az ESRB a 3. cikk (2) 
bekezdésének b) pontja értelmében saját 
kezdeményezésére vagy valamely európai 
felügyeleti hatóság, az Európai 
Parlament, a Tanács, valamely nemzeti 
felügyeleti hatóság vagy a Bizottság 
kérésére figyelmeztetéseket adhat ki, 
amelyekben bejelenti a vészhelyzetet.
2. Az ESRB a figyelmeztetés közzétételével 
egy időben értesíti az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot, az 
Európai Felügyeleti Hatóságot és a 
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nemzeti felügyeleti hatóságokat.

Or. en

Indokolás

Az illetékes nemzeti hatóságoknak szintén képesnek kell lenniük arra, hogy az ESRB-hez 
forduljanak, hogy figyelmeztesse őket a lehetséges szélsőséges piaci zavarra. Ezen felül 
közvetlenül értesíteni kell őket a vészhelyzetben kiadott bármely figyelmeztetésről.

Módosítás 224
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Fellépés vészhelyzetekben

1. Olyan kedvezőtlen fejlemények esetén, 
amelyek komolyan veszélyeztethetik a 
pénzügyi piacok rendes működését és 
egységét vagy az Európai Unió pénzügyi 
rendszere egészének vagy egy részének 
stabilitását, az ESRB a 3. cikk (2) 
bekezdésének b) pontja értelmében saját 
kezdeményezésére vagy valamely hatóság, 
a Tanács, az Európai Parlament vagy a 
Bizottság kérésére figyelmeztetéseket 
adhat ki, amelyekben – adott esetben –
bejelenti a vészhelyzetet.
2. Az ESRB a figyelmeztetés közzétételével 
egy időben értesíti az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és 
az Európai Felügyeleti Hatóságot.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy az ESRB-nek jogkört biztosítson a vészhelyzet kihirdetésére.
Ez a kihirdetés képviseli azt az eseményt, amely lehetővé teszi az érintett európai felügyeleti 
hatóság számára, hogy az illetékes nemzeti hatóságokra közvetlenül alkalmazandó 
határozatokat hozzon. A pénzügyi szolgáltatások uniós belső piacának létrehozása 



PE439.845v01-00 78/89 AM\808496HU.doc

HU

összehangolt cselekvést határoz meg annak érdekében, hogy szembe lehessen szállni az 
esetlegesen felmerülő vészhelyzetekkel, mivel az egyik tagállamban megjelenő válság gyorsan 
átterjedhet a határokon túlra.

Módosítás 225
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Fellépés vészhelyzetekben

1. Olyan kedvezőtlen fejlemények esetén, 
amelyek komolyan veszélyeztethetik a 
pénzügyi piacok rendes működését és 
egységét vagy az Európai Unió pénzügyi 
rendszere egészének vagy egy részének 
stabilitását, az ESRB a 3. cikk (2) 
bekezdésének b) pontja értelmében saját 
kezdeményezésére vagy valamely hatóság, 
a Tanács, az Európai Parlament vagy a 
Bizottság kérésére figyelmeztetéseket 
adhat ki, amelyekben – adott esetben –
bejelenti a vészhelyzetet.
2. Az ESRB a figyelmeztetés közzétételével 
egy időben értesíti az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és 
az Európai Felügyeleti Hatóságot.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy az ESRB-nek jogkört biztosítson a vészhelyzet kihirdetésére.
Ez a kihirdetés képviseli azt az eseményt, amely lehetővé teszi az érintett európai felügyeleti 
hatóság számára, hogy az illetékes nemzeti hatóságokra közvetlenül alkalmazandó 
határozatokat hozzon.
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Módosítás 226
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Fellépés vészhelyzetekben

1. Olyan kedvezőtlen fejlemények esetén, 
amelyek komolyan veszélyeztethetik a 
pénzügyi piacok rendes működését és 
egységét vagy az Európai Unió pénzügyi 
rendszere egészének vagy egy részének 
stabilitását, az ESRB a 3. cikk (2) 
bekezdésének b) pontja értelmében saját 
kezdeményezésére vagy valamely európai 
felügyeleti hatóság kérésére 
figyelmeztetéseket adhat ki, amelyekben 
bejelenti a vészhelyzetet.
2. Az ESRB a figyelmeztetés közzétételével 
egy időben értesíti az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és 
az Európai Felügyeleti Hatóságot.

Or. en

Indokolás

Módosítás 227
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjában említett ajánlások címzettje 
egy vagy több tagállam, egy vagy több 
európai felügyeleti hatóság, illetve egy 
vagy több tagállami felügyeleti hatóság, a 
címzettek tájékoztatják az ESRB-t arról, 
hogy milyen válaszintézkedéseket hoztak 

1. Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjában említett ajánlások címzettje a 
Bizottság, egy vagy több tagállam, egy 
vagy több európai felügyeleti hatóság, 
illetve egy vagy több tagállami felügyeleti 
hatóság, a címzettek tájékoztatják az 
ESRB-t arról, hogy milyen 
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az ajánlás nyomán, illetve magyarázatot 
adnak arra, hogy miért nem tettek 
intézkedést. A Tanácsot és indokolt 
esetben az európai felügyeleti hatóságokat 
is tájékoztatni kell.

válaszintézkedéseket hoztak az ajánlás 
nyomán, illetve magyarázatot adnak arra, 
hogy miért nem tettek intézkedést. A 
Tanácsot és indokolt esetben az európai 
felügyeleti hatóságokat is tájékoztatni kell.

Or. en

Indokolás

Mivel a jelenlegi válság bebizonyította, hogy a rendszerszintű kockázatok származhatnak 
jogalkotási intézkedésekből is, az ESRB-nek képesnek kell lennie arra, hogy felkérje a 
Bizottságot bármely, jogalkotási hiányosságból származó lehetséges zavar orvoslására. A 
javasolt módosításban szereplő arányt már az ECOFIN-Tanács is indítványozta.

Módosítás 228
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjában említett ajánlások címzettje 
egy vagy több tagállam, egy vagy több 
európai felügyeleti hatóság, illetve egy 
vagy több tagállami felügyeleti hatóság, a 
címzettek tájékoztatják az ESRB-t arról, 
hogy milyen válaszintézkedéseket hoztak 
az ajánlás nyomán, illetve magyarázatot 
adnak arra, hogy miért nem tettek 
intézkedést. A Tanácsot és indokolt 
esetben az európai felügyeleti hatóságokat 
is tájékoztatni kell.

1. Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjában említett ajánlások címzettje a 
Bizottság, egy vagy több tagállam, egy 
vagy több európai felügyeleti hatóság, 
illetve egy vagy több tagállami felügyeleti 
hatóság, a címzettek tájékoztatják az 
ESRB-t arról, hogy milyen 
válaszintézkedéseket hoztak az ajánlás 
nyomán, illetve magyarázatot adnak arra, 
hogy miért nem tettek intézkedést. A 
Tanácsot és indokolt esetben az európai 
felügyeleti hatóságokat is tájékoztatni kell.

Or. en

Indokolás

Mivel a jelenlegi válság bebizonyította, hogy a rendszerszintű kockázatok származhatnak 
jogalkotási intézkedésekből is, az ESRB-nek képesnek kell lennie arra, hogy felkérje a 
Bizottságot bármely, jogalkotási hiányosságból származó lehetséges zavar orvoslására.
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Módosítás 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjában említett ajánlások címzettje 
egy vagy több tagállam, egy vagy több 
európai felügyeleti hatóság, illetve egy 
vagy több tagállami felügyeleti hatóság, a 
címzettek tájékoztatják az ESRB-t arról, 
hogy milyen válaszintézkedéseket hoztak 
az ajánlás nyomán, illetve magyarázatot 
adnak arra, hogy miért nem tettek 
intézkedést. A Tanácsot és indokolt 
esetben az európai felügyeleti hatóságokat 
is tájékoztatni kell.

1. Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjában említett ajánlások címzettje a 
Bizottság, egy vagy több tagállam, egy 
vagy több európai felügyeleti hatóság, 
illetve egy vagy több tagállami felügyeleti 
hatóság, a címzettek tájékoztatják az 
ESRB-t arról, hogy milyen 
válaszintézkedéseket hoztak az ajánlás 
nyomán, illetve magyarázatot adnak arra, 
hogy miért nem tettek intézkedést. A 
Tanácsot és indokolt esetben az európai 
felügyeleti hatóságokat is tájékoztatni kell.

Or. en

Indokolás

Mivel a jelenlegi válság bebizonyította, hogy a rendszerszintű kockázatok származhatnak 
jogalkotási intézkedésekből is, az ESRB-nek képesnek kell lennie arra, hogy felkérje a 
Bizottságot bármely, jogalkotási hiányosságból származó lehetséges zavar orvoslására.

Módosítás 230
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben az ESRB úgy ítéli meg, 
hogy az ajánlását nem követték, illetve a 
címzett nem adott kielégítő magyarázatot 
az intézkedés elmulasztására, az ESRB 
erről tájékoztatja a Tanácsot, és adott 
esetben az érintett európai felügyeleti 
hatóságokat.

2. Amennyiben az ESRB úgy ítéli meg, 
hogy az ajánlását nem követték, vagy nincs 
megelégedve az ajánlások címzettek általi 
követésének mikéntjével, illetve
amennyiben a címzett nem adott megfelelő 
indokolást, az ESRB erről tájékoztatja az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot, és adott 
esetben az érintett európai felügyeleti 
hatóságokat.
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Or. en

Indokolás

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. Indeed, the simple ‘execution’ of 
ESRB recommendations could not be sufficient. On the one hand, the national authorities 
could be motivated to follow up ESRB recommendations so as to minimise their 
responsibilities and the impact on those supervised. On the other hand, each national 
authority could tend to implement the recommendations with different approaches in order to 
favour its own internal market to the detriment of others, within the context of regulatory 
competitiveness.

Módosítás 231
Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben az ESRB úgy ítéli meg, 
hogy az ajánlását nem követték, illetve a 
címzett nem adott kielégítő magyarázatot 
az intézkedés elmulasztására, az ESRB 
erről tájékoztatja a Tanácsot, és adott 
esetben az érintett európai felügyeleti 
hatóságokat.

2. Amennyiben az ESRB úgy ítéli meg, 
hogy az ajánlását nem követték, vagy nincs 
megelégedve az ajánlások címzettek általi 
követésének mikéntjével, illetve
amennyiben a címzett nem adott megfelelő 
indokolást, az ESRB erről tájékoztatja az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot, és adott 
esetben az érintett európai felügyeleti 
hatóságokat.

Or. en

Indokolás

Az a tény, hogy az ESRB ajánlásai jogilag nem kötelező erejűek szükségessé teszi, hogy a
Tanács és az Európai Parlament megfelelően ellenőrizze az ESRB ajánlásainak 
végrehajtását; valójában a tapasztalatok azt bizonyították, hogy a nemzeti hatóságok nem 
veszik kellő mértékben figyelembe az EKB-től érkező időszakos figyelmeztetéseket.
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Módosítás 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben az ESRB úgy ítéli meg, 
hogy az ajánlását nem követték, illetve a 
címzett nem adott kielégítő magyarázatot 
az intézkedés elmulasztására, az ESRB 
erről tájékoztatja a Tanácsot, és adott 
esetben az érintett európai felügyeleti 
hatóságokat.

2. Amennyiben az ESRB úgy ítéli meg, 
hogy az ajánlását nem követték, vagy nincs 
megelégedve az ajánlások címzettek általi 
követésének mikéntjével, illetve
amennyiben a címzett nem adott megfelelő 
indokolást, az ESRB erről tájékoztatja az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot, és adott 
esetben az érintett európai felügyeleti 
hatóságokat.

Or. en

Indokolás

Az a tény, hogy az ESRB ajánlásai jogilag nem kötelező erejűek szükségessé teszi, hogy a 
Tanács és az Európai Parlament megfelelően ellenőrizze az ESRB ajánlásainak 
végrehajtását. Ezért helyénvaló lenne lehetővé tenni az ESRB számára, hogy a Tanácshoz és 
az Európai Parlamenthez fordulhasson akkor is, amikor nem elégedett azzal, ahogyan a 
címzettek az ajánlásokat követik.

Módosítás 233
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben az ESRB úgy ítéli meg, 
hogy az ajánlását nem követték, illetve a
címzett nem adott kielégítő magyarázatot 
az intézkedés elmulasztására, az ESRB 
erről tájékoztatja a Tanácsot, és adott 
esetben az érintett európai felügyeleti 
hatóságokat.

2. Amennyiben az ESRB úgy ítéli meg, 
hogy az ajánlását nem követték, illetve a
címzettek nem adtak kielégítő 
magyarázatot az intézkedés elmulasztására, 
az ESRB erről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és 
adott esetben az érintett európai felügyeleti 
hatóságokat.

Or. en
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Módosítás 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ESRB igazgatótanácsa eseti alapon 
dönt arról, hogy egy-egy figyelmeztetést 
vagy ajánlást nyilvánosságra kell-e hozni.
A 10. cikk (2) bekezdésétől eltérően, egy 
figyelmeztetés vagy ajánlás 
nyilvánosságra hozatalához a szavazatok 
kétharmados minősített többségére van 
szükség.

1. Az ESRB igazgatótanácsa eseti alapon 
dönt arról, hogy egy-egy figyelmeztetést 
vagy ajánlást nyilvánosságra kell-e hozni.
A figyelmeztetéseket vagy ajánlásokat 
csak abban az esetben kell bizalmasan 
kezelni, ha nyilvánvalóan fennáll annak 
kockázata, hogy komolyan destabilizáló 
piaci reakciókat indítanak el. A 
figyelmeztetés vagy az ajánlás bizalmas 
kezeléséről a 10. cikk (2) bekezdésétől 
eltérően a leadott szavazatok kétharmados
többségével döntenek.

Or. en

Módosítás 235
Enikő Győri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az Európai Rendszerkockázati 
Testület által kiadott figyelmeztetések és 
ajánlások címzettjei számára biztosítani 
kell a jogot, hogy véleményüket és érveiket 
nyilvánosságra hozzák, az ESRB által 
kiadott figyelmeztetésekre és ajánlásokra 
adott válaszképpen is.

Or. en

Indokolás

A címzetteknek jogot kell biztosítani arra, hogy nyilvánosságra hozzák válaszaikat, ha az 
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ESRB ajánlást ad ki.

Módosítás 236
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben az igazgatótanács úgy 
dönt, hogy egy figyelmeztetést vagy 
ajánlást nem hoz nyilvánosságra, a 
címzettek és adott esetben a Tanács, 
valamint az európai felügyeleti hatóságok 
mindent megtesznek a figyelmeztetés vagy 
ajánlás bizalmas jellegének megőrzése 
érdekében. A Tanács elnöke dönthet úgy, 
hogy egy figyelmeztetést vagy ajánlást 
nem oszt meg a Tanács többi tagjával.

törölve

Or. en

Módosítás 237
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben az igazgatótanács úgy dönt, 
hogy egy figyelmeztetést vagy ajánlást 
nem hoz nyilvánosságra, a címzettek és 
adott esetben a Tanács, valamint az európai 
felügyeleti hatóságok mindent megtesznek 
a figyelmeztetés vagy ajánlás bizalmas 
jellegének megőrzése érdekében. A Tanács 
elnöke dönthet úgy, hogy egy 
figyelmeztetést vagy ajánlást nem oszt meg 
a Tanács többi tagjával.

3. Amennyiben az igazgatótanács úgy dönt, 
hogy egy figyelmeztetést vagy ajánlást 
nem hoz nyilvánosságra, a címzettek és 
adott esetben az Európai Parlament, a 
Tanács, valamint az európai felügyeleti 
hatóságok mindent megtesznek a 
figyelmeztetés vagy ajánlás bizalmas 
jellegének megőrzése érdekében. A Tanács 
elnöke dönthet úgy, hogy egy 
figyelmeztetést vagy ajánlást nem oszt meg 
a Tanács többi tagjával. A Hatóság elnöke 
és az Európai Parlament illetékes 
bizottságának elnöke dönthet úgy, hogy 
egy figyelmeztetést vagy ajánlást nem oszt 
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meg szervezetének többi tagjával.

Or. en

Módosítás 238
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben az igazgatótanács úgy dönt, 
hogy egy figyelmeztetést vagy ajánlást 
nem hoz nyilvánosságra, a címzettek és 
adott esetben a Tanács, valamint az európai 
felügyeleti hatóságok mindent megtesznek 
a figyelmeztetés vagy ajánlás bizalmas 
jellegének megőrzése érdekében. A Tanács 
elnöke dönthet úgy, hogy egy 
figyelmeztetést vagy ajánlást nem oszt meg 
a Tanács többi tagjával.

3. Amennyiben az igazgatótanács úgy dönt, 
hogy egy figyelmeztetést vagy ajánlást 
nem hoz nyilvánosságra, a címzettek és 
adott esetben az Európai Parlament, a 
Tanács, valamint az európai felügyeleti 
hatóságok és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok mindent megtesznek a 
figyelmeztetés vagy ajánlás bizalmas 
jellegének megőrzése érdekében. A Tanács 
elnöke dönthet úgy, hogy egy 
figyelmeztetést vagy ajánlást nem oszt meg 
a Tanács többi tagjával.

Or. en

Indokolás

A nemzeti felügyeleti hatóságoknak is be kell tartaniuk az ESRB figyelmeztetésének vagy 
ajánlásának titkosságára vonatkozó előírást.

Módosítás 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Amennyiben az igazgatótanács úgy 
dönt, hogy egy figyelmeztetést vagy 
ajánlást nem hoz nyilvánosságra, az adott 
ajánlás vagy figyelmeztetés bizalmas
marad a határozatot követő két éven 
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keresztül. A kétéves időszak elteltével az 
igazgatótanács minden intézkedést 
megtesz annak biztosítása érdekében, 
hogy a korábban bizalmas ajánlás vagy 
figyelmeztetés a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé váljon. Az ESRB 
igazgatótanácsa dönt az ajánlás vagy 
figyelmeztetés bizalmas kezelésének 
három éves időszakra való kiterjesztéséről. 
Az ajánlás vagy figyelmeztetés bizalmas 
kezelése idejének meghosszabbítása a 10. 
cikk (2) bekezdésétől eltérően egyhangú 
döntést igényel.

Or. en

Módosítás 240
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az igazgatótanács által az egy-egy 
figyelmeztetés vagy ajánlás kiadása előtt 
végzett elemzés alapjául szolgáló adatokat 
megfelelő, névtelen formában 
nyilvánosságra hozzák. Bizalmas 
figyelmezetések esetében az információkat 
csak utólag hozzák nyilvánosságra. 

Or. en

Módosítás 241
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ESRB évente legalább egyszer
jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a 

1. Az ESRB legalább kétévente jelentést 
tesz a Tanácsnak és az Európai 
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Tanácsnak. Parlamentnek, kétéves jelentésének 
megjelenésekor – széles körű pénzügyi 
zavarok esetén ennél gyakrabban –, 
amelynek kontextusa különbözik az 
Európai Parlament és az Európai 
Központi Bank elnöke közötti monetáris 
párbeszédtől.

Or. en

Módosítás 242
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ESRB évente legalább egyszer
jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

1. Az ESRB évente legalább négyszer
jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Tanács vagy a Bizottság kérésére az 
ESRB egyes kérdéseket külön megvizsgál.

(2) Az Európai Parlament, a Tanács vagy 
a Bizottság kérésére az ESRB egyes 
kérdéseket külön megvizsgál.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentnek képesnek kell lennie arra, hogy a Tanácshoz és a Bizottsághoz 
hasonlóan, azonos feltételek mellett megbízza az ESRB-t egyes kérdések megvizsgálásával. Az 
ESRB-nek ki kell kérnie minden érdekelt fél tanácsát, nem csak a magánszektorhoz tartozókét.
Ennek minden, az érdekelt felek által lényegesnek ítélt témára vonatkozóan meg kell történnie, 
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nem csak az ESRB által szükségesnek talált esetekben.

Módosítás 244
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
20. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatálybalépést követő három év 
elteltével a Bizottság által készített jelentés 
alapján, az EKB véleményének 
megismerése után a Tanács megvizsgálja a 
rendeletet és megállapítja, hogy szükséges-
e az ESRB küldetésének és szervezetének 
felülvizsgálata.

A hatálybalépést követő két év elteltével a 
Bizottság által készített jelentés alapján, az 
EKB véleményének megismerése után a 
Tanács megvizsgálja a rendeletet és 
megállapítja, hogy szükséges-e az ESRB 
küldetésének és szervezetének 
felülvizsgálata.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében hogy a ESRB normális működését egy változó környezetben biztosítani 
lehessen, a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezésnek rövidnek kell lennie, hogy a 
szabályozók alkalmazkodhassanak a piaci változásokhoz.


