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Módosítás 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács 2009. június 19-i 
következtetéseiben azt ajánlotta, hogy 
hozzák létre a három új európai felügyeleti 
hatóságból álló Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerét. A rendszer céljául a 
nemzeti felügyelet minőségének és 
következetességének javítását, a határokon 
átnyúlóan tevékenykedő csoportok 
felvigyázásának szigorítását, és a belső 
piac összes pénzügyi intézményére 
alkalmazandó egységes európai 
szabálykönyv létrehozását indokolt kitűzni. 
A Tanács kiemelte, hogy az európai 
felügyeleti hatóságokat a hitelminősítő 
intézetekre kiterjedő hatáskörrel is fel kell 
ruházni, és felkérte a Bizottságot, hogy 
készítsen elő konkrét javaslatokat a 
tekintetben, hogy a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszere miként juthatna erős 
szerephez a válsághelyzetekben.

(4) Az Európai Tanács 2009. június 19-i 
következtetéseiben azt ajánlotta, hogy 
hozzák létre a három új európai felügyeleti 
hatóságból álló Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerét. A rendszer céljául a 
nemzeti felügyelet minőségének és 
következetességének javítását, a határokon 
átnyúlóan tevékenykedő csoportok 
felvigyázásának szigorítását, a belső piac 
összes pénzügyi intézményére 
alkalmazandó egységes európai 
szabálykönyv létrehozását és a nemzeti 
felügyeletek által a hitelintézetek 
kockázatának értékelésére alkalmazandó 
kritériumok és módszertanok megfelelő 
harmonizálásának biztosítását indokolt 
kitűzni. A Tanács kiemelte, hogy az 
európai felügyeleti hatóságokat a 
hitelminősítő intézetekre kiterjedő 
hatáskörrel is fel kell ruházni, és felkérte a 
Bizottságot, hogy készítsen elő konkrét 
javaslatokat a tekintetben, hogy a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszere miként 
juthatna erős szerephez a 
válsághelyzetekben.

Or. en

Indokolás

A szabályok egységes alkalmazásának biztosítása az EU-ban technikai standardok 
elfogadását is jelenti a jogszabály azon területein, ahol a közösségi jogi aktusok 
végrehajtásához egységes feltételekre van szükség, anélkül hogy ez politikai döntésekkel 
járna.
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Módosítás 371
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács 2009. június 19-i 
következtetéseiben azt ajánlotta, hogy 
hozzák létre a három új európai felügyeleti 
hatóságból álló Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerét. A rendszer céljául a 
nemzeti felügyelet minőségének és 
következetességének javítását, a határokon 
átnyúlóan tevékenykedő csoportok 
felvigyázásának szigorítását, és a belső 
piac összes pénzügyi intézményére 
alkalmazandó egységes európai 
szabálykönyv létrehozását indokolt kitűzni. 
A Tanács kiemelte, hogy az európai 
felügyeleti hatóságokat a hitelminősítő 
intézetekre kiterjedő hatáskörrel is fel kell 
ruházni, és felkérte a Bizottságot, hogy 
készítsen elő konkrét javaslatokat a 
tekintetben, hogy a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszere miként juthatna erős 
szerephez a válsághelyzetekben.

(4) Az Európai Tanács 2009. június 19-i 
következtetéseiben azt ajánlotta, hogy 
hozzák létre a három új európai felügyeleti 
hatóságból álló Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerét. A rendszer céljául a 
nemzeti felügyelet minőségének és 
következetességének javítását, a határokon 
átnyúlóan tevékenykedő csoportok 
felvigyázásának szigorítását, a belső piac 
összes pénzügyi intézményére 
alkalmazandó egységes európai 
szabálykönyv létrehozását és a nemzeti 
felügyeletek által a hitelintézetek 
kockázatának értékelésére alkalmazandó 
kritériumok és módszertanok megfelelő 
harmonizálásának biztosítását indokolt 
kitűzni. A Tanács kiemelte, hogy az 
európai felügyeleti hatóságokat a 
hitelminősítő intézetekre kiterjedő 
hatáskörrel is fel kell ruházni, és felkérte a 
Bizottságot, hogy készítsen elő konkrét 
javaslatokat a tekintetben, hogy a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszere miként 
juthatna erős szerephez a 
válsághelyzetekben.

Or. en

Indokolás

Technikai standardokat kell javasolni a felügyeleti felülvizsgálati folyamat egységes 
alkalmazásának biztosítása és a közös kockázatértékelés érdekében, a nemzeti felügyeletek 
által a hitelintézetek kockázatának értékelésére alkalmazandó kritériumok és módszertanok 
megfelelő harmonizálásán keresztül.
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Módosítás 372
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ESFS-t létrehozó rendeletek a 
nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
nézetkülönbségek rendezésére szolgáló 
mechanizmusról rendelkeznek. Ha 
valamely illetékes hatóság nem ért egyet 
egy másik illetékes hatóság eljárásával 
vagy egy intézkedésének tartalmával vagy 
a tétlenségével egy olyan területen, ahol a 
vonatkozó jogszabályok együttműködést, 
koordinációt vagy közös döntéshozatalt 
írnak elő egynél több tagállam illetékes 
hatóságai számára, az európai felügyeleti 
hatóságok valamely érintett illetékes 
hatóság kérésére segíthetik az illetékes 
hatóságokat a megállapodás elérésében, az 
európai felügyeleti hatóság által 
meghatározott határidőn belül, amely 
figyelembe veszi a vonatkozó 
jogszabályokban szereplő határidőket, 
valamint a nézetkülönbség sürgősségét és 
összetettségét. Ha a nézetkülönbség 
tartósan fennáll, az európai felügyeleti 
hatóságok döntést hozhatnak az ügyben.

(11) Az ESFS-t létrehozó rendeletek a 
nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
nézetkülönbségek rendezésére szolgáló 
mechanizmusról rendelkeznek. Ha 
valamely illetékes hatóság nem ért egyet 
egy másik illetékes hatóság eljárásával 
vagy egy intézkedésének tartalmával vagy 
a tétlenségével uniós jogszabályokban, 
a(z) .../…/EK [EBA], a(z) .../…/EK 
[ESMA] és a(z) .../…/EK [EIOPA] 
rendelettel összhangban meghatározott
olyan területeken, ahol a vonatkozó 
jogszabályok együttműködést, koordinációt 
vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél 
több tagállam illetékes hatóságai számára, 
az európai felügyeleti hatóságok valamely 
érintett illetékes hatóság kérésére segíthetik 
az illetékes hatóságokat a megállapodás 
elérésében, az európai felügyeleti hatóság 
által meghatározott határidőn belül, amely 
figyelembe veszi a vonatkozó 
jogszabályokban szereplő határidőket, 
valamint a nézetkülönbség sürgősségét és 
összetettségét. Ha a nézetkülönbség 
tartósan fennáll, az európai felügyeleti 
hatóságok döntést hozhatnak az ügyben.

Or. en

Módosítás 373
Sławomir Witold Nitras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ESFS-t létrehozó rendeletek a (11) Az ESFS-t létrehozó rendeletek a 
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nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
nézetkülönbségek rendezésére szolgáló 
mechanizmusról rendelkeznek. Ha 
valamely illetékes hatóság nem ért egyet
egy másik illetékes hatóság eljárásával 
vagy egy intézkedésének tartalmával vagy 
a tétlenségével egy olyan területen, ahol a 
vonatkozó jogszabályok együttműködést, 
koordinációt vagy közös döntéshozatalt 
írnak elő egynél több tagállam illetékes 
hatóságai számára, az európai felügyeleti 
hatóságok valamely érintett illetékes 
hatóság kérésére segíthetik az illetékes 
hatóságokat a megállapodás elérésében, az 
európai felügyeleti hatóság által 
meghatározott határidőn belül, amely 
figyelembe veszi a vonatkozó 
jogszabályokban szereplő határidőket, 
valamint a nézetkülönbség sürgősségét és 
összetettségét. Ha a nézetkülönbség 
tartósan fennáll, az európai felügyeleti 
hatóságok döntést hozhatnak az ügyben.

nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
nézetkülönbségek rendezésére szolgáló 
mechanizmusról rendelkeznek. Ha 
valamely illetékes hatóság nem ért egyet 
egy másik illetékes hatóság eljárásával 
vagy egy intézkedésének tartalmával vagy 
a tétlenségével egy, a(z) .../…/EK rendelet 
[EBA], a(z) .../…/EK rendelet [ESMA], 
illetve a(z) .../…/EK [EIOPA] rendelet 1. 
cikkének (2) bekezdésében említett uniós 
jogszabályban meghatározott olyan 
területen, ahol a vonatkozó jogszabályok 
együttműködést, koordinációt vagy közös 
döntéshozatalt írnak elő egynél több 
tagállam illetékes hatóságai számára, az 
európai felügyeleti hatóságok valamely 
érintett illetékes hatóság kérésére segíthetik 
az illetékes hatóságokat a megállapodás 
elérésében, az európai felügyeleti hatóság 
által meghatározott határidőn belül, amely 
figyelembe veszi a vonatkozó 
jogszabályokban szereplő határidőket, 
valamint a nézetkülönbség sürgősségét és 
összetettségét. Ha a nézetkülönbség 
tartósan fennáll, az európai felügyeleti 
hatóságok döntést hozhatnak az ügyben.

Or. en

Módosítás 374
Sławomir Witold Nitras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ESFS-t létrehozó rendeletek 
vitarendezésre lehetőséget adó 
rendelkezése általában nem igényli a 
vonatkozó jogszabályok ebből eredő 
módosítását. Azokon a területeken 
azonban, ahol a vonatkozó 
jogszabályokban már létrehoztak 
valamilyen nem kötelező jellegű 
közvetítési megoldást, vagy ahol az 

(12) A(z) .../…/EK rendelet [EBA], a(z) 
.../…/EK rendelet [ESMA], illetve a(z) 
.../…/EK [EIOPA] rendelet 11. cikkének 
(1) bekezdése előírja, hogy azokat az 
eseteket, amikor alkalmazható az illetékes 
nemzeti hatóságok közötti 
nézetkülönbségek rendezésére szolgáló 
mechanizmus, ágazatspecifikus 
jogszabályokban kell meghatározni. 
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illetékes nemzeti hatóságok együttes 
határozatainak meghozatalát határidők 
szabályozzák, módosításokra van szükség 
ahhoz, hogy a közös döntéshozatal 
folyamata egyértelmű legyen és a lehető 
legkisebb fennakadással járjon, de ahhoz 
is, hogy a Hatóságok szükség esetén 
képesek legyenek a nézetkülönbségek 
rendezésére.

Ezenfelül azokon a területeken, ahol a 
vonatkozó jogszabályokban már 
létrehoztak valamilyen nem kötelező 
jellegű közvetítési megoldást, vagy ahol az 
illetékes nemzeti hatóságok együttes 
határozatainak meghozatalát határidők 
szabályozzák, módosításokra van szükség 
ahhoz, hogy a közös döntéshozatal 
folyamata egyértelmű legyen és a lehető 
legkisebb fennakadással járjon, de ahhoz 
is, hogy a Hatóságok szükség esetén 
képesek legyenek a nézetkülönbségek 
rendezésére.

Or. en

Módosítás 375
Sławomir Witold Nitras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A nézetkülönbségek rendezésére 
irányuló kötelező eljárás célja olyan 
helyzetek megoldása, amikor a 
felügyeletek nem tudják rendezni az uniós
jog betartásával kapcsolatos eljárási vagy 
anyagi kérdéseket. Ilyen helyzetben az 
egyik érintett felügyeletnek képesnek kell 
lennie arra, hogy az ügyet az illetékes 
európai felügyeleti hatóság elé terjessze. 
Az európai felügyeleti hatóságnak 
képesnek kell lennie a rendeletekben 
meghatározott hatáskörének 
gyakorlására, de nem kaphat lehetőséget
a nemzeti felügyeletek mérlegelésen 
alapuló megítélésének helyettesítésére. Az 
európai felügyeleti hatóságnak csak az 
uniós jognak való megfelelés biztosítása 
érdekében kell rendeznie az ügyet. 
Különösen a 2006/48/EK irányelv szerinti 
kiegészítő tőkeszükségletekre vonatkozó 
döntésekkel kapcsolatban az EBA nem 
korlátozhatja a nemzeti felügyeletnek azt 
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a lehetőségét, hogy megszabja a 
tőkeszinteket, amennyiben ez a döntés 
megfelel a nemzeti felügyelet mérlegelési 
lehetősége tekintetében az uniós jogban 
meghatározott korlátoknak.

Or. en

Módosítás 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
1998/26/EK irányelv
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett tagállam 
köteles haladéktalanul értesíteni a többi 
tagállamot és a(z) …/…/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóságot, és utóbbinak továbbítani a 
feladatai ellátásához alapvetően szükséges 
információkat.

(3) A (2) bekezdésben említett tagállam 
köteles haladéktalanul értesíteni az 
Európai Rendszerkockázati Testületet, a 
többi tagállamot és a(z) …/…/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóságot, és utóbbinak továbbítani a 
feladatai ellátásához alapvetően szükséges 
információkat.

Or. en

Módosítás 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a pont (új)
2002/87/EK irányelv
9 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 9. cikk (2) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) részletes döntéshozatali rendszer 
kidolgozása, amelyet rendszeresen 
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aktualizálni kell és legalább évente felül 
kell vizsgálni, amely egy strukturált korai 
beavatkozási mechanizmust, azonnali 
korrekciós intézkedéseket és csőd esetén 
vészhelyzeti intézkedési tervet tartalmaz.”

Or. en

Módosítás 378
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 c pont (új)
2002/87/EK irányelv
-10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A 3. szakasz a 10. cikk előtt az alábbi 
cikkel egészül ki:

„-10. cikk
(1) A pénzügyi konglomerátumok az 
európai felügyeleti hatóságok vegyes 
bizottsága és az illetékes nemzeti 
hatóságok kiegészítő és európai 
felügyelete alá tartoznak.
(2) Az európai felügyeleti hatóságok 
vegyes bizottsága gyakorolja a pénzügyi 
konglomerátumok európai felügyeletét a 
következetes, ágazaton és határon átnyúló 
megfelelés érdekében, az Európai Unió 
jogszabályaival összhangban.
Az európai felügyeleti hatóságok vegyes 
bizottsága a kiegészítő felügyeletre az 
illetékes nemzeti hatóság által kinevezett 
koordinátoron keresztül jár el, aki egyben 
az európai felügyeleti hatóságok vegyes 
bizottsága nevében is eljár.
(3) Az európai felügyeleti hatóságok 
vegyes bizottsága látja el az EU pénzügyi 
konglomerátumai koordinátorainak 
általános és határon átnyúló 
koordinálását.”
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Or. en

Módosítás 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a pont (új)
2002/87/EK irányelv
18 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 18. cikk az (1) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben egy illetékes hatóság 
egy másik érintett illetékes hatóság
véleményével ellentétben úgy határoz, 
hogy egy harmadik ország egyenértékű 
felügyelettel rendelkezik, az európai 
felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága 
visszavonhatja a határozatot, amennyiben 
a felelős illetékes hatóság határozata 
hamis feltevéseken alapult, vagy a 
határozat meghozatala óta a harmadik 
országban csökkent a felügyelet 
színvonala.”

Or. en

Módosítás 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 5 b pont (új)
2002/87/EK irányelv
21 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. Az irányelv a 21a. cikk után a 
következő cikkel egészül ki:

„21b. cikk
Kifogások a felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusokkal szemben
(1) Az értesítéstől számított négy hónapon 
belül az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
(2) Ha ezen időszak lejártával sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben, az az abban foglalt 
időpontban hatályba lép. Ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, az intézkedés nem lép hatályba.”
(3) Az Európai Parlament és a Tanács a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának adott esetben történő 
meggyorsítása érdekében, a Bizottság 
kérését követően a kifogásolásról való 
korai lemondáson alapuló eljárás alapján
és kellően indokolt esetekben határozhat 
az első albekezdésben említett 
négyhónapos időszak lerövidítéséről.”

Or. en

Módosítás 381
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 1 pont (új)
2003/6/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az 1. cikk első bekezdésének 1. pontja 
a következő albekezdéssel egészül ki:
„E cikk egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgozhat ki az 



PE439.899v01-00 12/91 AM\809041HU.doc

HU

alkalmazási feltételek meghatározása
céljából a bennfentes információk e pont 
első albekezdésében említett 
meghatározásának különböző elemei, 
különösen annak nem nyilvános jellege 
tekintetében.

A Bizottság a negyedik albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A technikai standardok az egységes alkalmazás előmozdítása érdekében tisztázhatnák e 
fogalommeghatározás különböző elemeit.

Módosítás 382
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – -1 a pont (új)
2003/6/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A 6. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
(10a) E cikk egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgozhat ki a 
következők alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából:
– az (1) bekezdés első albekezdésében 
meghatározott követelmény, amely szerint 
a kibocsátónak a lehető leghamarabb 
tájékoztatnia kell a nyilvánosságot a 
bennfentes információkról;
– a bennfentes információk kibocsátó 
általi késletetett nyilvánosságra hozatala a 
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(2) bekezdés alapján;
– a (3) bekezdés harmadik albekezdésében 
említett lista tartalma és az ezen 
feltüntetendő személyek típusa;
– az e cikk (4) bekezdése alapján az 
illetékes hatóságnak bejelentendő 
ügyletek típusa; és
a Bizottság által a (10) bekezdés hatodik 
francia bekezdésével összhangban 
elfogadandó végrehajtási intézkedések a 
tájékoztatók tárgyilagos ismertetése és a 
külön érdekek vagy összeférhetetlenség 
közlése tekintetében.
A Bizottság az e bekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A technikai standardok (első és második pont) csökkenthetik az eltéréseket, és különösen 
határokon átnyúló összefüggésben megkönnyíthetik a megfelelést. A technikai standardok 
megkönnyíthetik a tagállamokban az egységes alkalmazást, és csökkenthetik a 
jogbizonytalanságot. Tisztázhatják ugyanis azokat a feltételeket, amelyek mellett egy jegyzett 
kibocsátó jogszerűen késleltetheti a nyilvánosságra hozatalt.

Módosítás 383
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – -1 b pont (új)
2003/6/EK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. A 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) E cikk egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
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technikai standardokat dolgozhat ki a 
Bizottság által a következők tekintetében 
elfogadott végrehajtási intézkedésekkel 
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából:
– a 2003/6/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek a visszavásárlási 
programokra vonatkozó mentességek és a 
pénzügyi eszközök stabilizálása 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 
2003. december 22-i 2273/2003/EK 
bizottsági rendelet1 5. cikkében említett 
visszavásárlási programokra vonatkozó 
felső árhatárok és napi vételi határok 
számításai;
– a pénzügyi eszközök stabilizálásának a 
2273/2003/EK rendelet 9. cikkében 
említett közzététele és az arról történő 
beszámolás; és
– a pénzügyi eszköz 2273/2003/EK 
rendelet 11. cikkében említett kiegészítő 
stabilizációja.
A Bizottság az e bekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”
1 HL L 336., 2003.12.23., 33. o.

Or. en

Indokolás

A technikai standardok megkönnyíthetik a tagállamokban az egységes alkalmazást, 
csökkenthetik a jogbizonytalanságot, és lehetővé tehetik a piaci innovációkra való rugalmas 
reagálást.

Módosítás 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – -1 c pont (új)
2003/6/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1c. A 12. cikk (2) bekezdése a következő 
pontokkal egészül ki:
ha) az érintett pénzügyi eszköz betiltása;
hb) a pénzügyi eszköz megadott 
mennyiségének vételére vagy eladására 
vonatkozó kötelezettségvállalás méretének 
korlátozása;
hc) a kereskedés előfeltételeként mögöttes 
eszközök tartásának megkövetelése; és
hd) minőségi határok megszabása.

Or. en

Módosítás 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – -1 d pont (új)
2003/6/EK irányelv
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1d. A 14. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(4) A tagállamok úgy rendelkeznek, 
hogy az illetékes hatóság nyilvánosságra 
hoz minden olyan intézkedést, illetve 
szankciót, amelyet az ezen irányelv 
végrehajtása során elfogadott 
rendelkezések megsértése miatt 
alkalmazni fognak, kivéve ha ez a 
nyilvánosságra hozatal súlyosan 
veszélyeztetné a pénzügyi piacokat, vagy 
aránytalan kárt okozna az érintett 
feleknek. Az illetékes hatóságok minden 
intézkedést és szankciót egyidejűleg 
bejelentenek az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóságnak. Az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
ezeket az információkat csatolja a 
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nyilvántartott piaci résztvevők vonatkozó 
európai adatbázisaiban szereplő megfelelő 
adatrekordokhoz. 

Or. en

Módosítás 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 1 a pont (új)
2003/6/EK irányelv
16 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 16. cikk a (2) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A(z) …/…/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
saját kezdeményezésére kérheti az (1) 
bekezdésben említett célból előírt 
információkat.”

Or. en

Módosítás 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 f pont (új)
2003/6/EK irányelv
17 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3f. Az irányelv a 17a. cikk után a 
következő cikkel egészül ki:

„17b. cikk
Kifogások a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokkal szemben
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(1) Az értesítéstől számított négy hónapon 
belül az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
(2) Ha ezen időszak lejártával sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben, az az abban foglalt 
időpontban hatályba lép. Ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, az intézkedés nem lép hatályba.
(3)Az Európai Parlament és a Tanács a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának adott esetben történő 
meggyorsítása érdekében, a Bizottság 
kérését követően a kifogásolásról való 
korai lemondáson alapuló eljárás alapján
és kellően indokolt esetekben, határozhat 
az első albekezdésben említett 
négyhónapos időszak lerövidítéséről.”

Or. en

Módosítás 388
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 c pont (új)
2003/41/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. A 15. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) E cikk következetes harmonizációja 
és egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
technikai standardtervezeteket dolgoz ki a 
biztosítástechnikai tartalékok kiszámítása 



PE439.899v01-00 18/91 AM\809041HU.doc

HU

tekintetében. A Hatóság ezeket a technikai 
standardtervezeteket és jelentéseket 2011. 
június 1-jéig benyújtja a Bizottságnak.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EIOPA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

Az IORP-irányelv 15. cikkének (6) bekezdése szerint már egyetértés áll fenn a további 
harmonizálás célkitűzését illetően, különösen a biztosításmatematikai tartalékok kiszámítása 
terén, a fogyasztók jobb védelme érdekében. Mivel az IORP-irányelv csak kismértékben 
harmonizálja a különböző nemzeti szabályokat, különösen fontosak lesznek a kötelező 
technikai standardok.

Módosítás 389
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 1 d pont (új)
2003/41/EK irányelv
20 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1d. A 20. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(10a) E cikk következetes 
harmonizációja és egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
technikai standardtervezeteket dolgoz ki 
az engedélyezési és értesítési eljárás, a 
biztosítástechnikai tartalékok kiszámítása, 
valamint a tájékoztatási és közzétételi 
eljárás tekintetében.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EIOPA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
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fogadhatja el.”

Or. de

Indokolás

Az IORP-irányelv 15. cikkének (6) bekezdése a fogyasztók határt átlépő felügyeleti 
arbitrázzsal szembeni védelme érdekében már kifejezetten rögzíti a biztosítástechnikai 
tartalékok kiszámítására szolgáló módszerek további harmonizálásának célkitűzését. Mivel az 
IORP-irányelv egyelőre csak minimális mértékben tartalmaz harmonizált rendelkezéseket, 
ebben az esetben különösen fontosak a közös technikai standardok.

Módosítás 390
Peter Skinner

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
2003/41/EK irányelv
20 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az irányelv egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki, amelyek 
minden tagállam esetében felsorolják 
azokat a prudenciális jellegű, 
foglalkoztatóinyugdíj-rendszerekkel 
kapcsolatos rendelkezéseket, amelyeket 
nem fed le az (1) bekezdésben a nemzeti 
szociális és munkajogra tett hivatkozás. A 
Hatóság az említett technikai standardokat 
2014. január 1-jéig benyújtja a 
Bizottsághoz.

(11) Az irányelv egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki, amelyek 
minden tagállam esetében felsorolják a 
prudenciális jellegű, foglalkoztatóinyugdíj-
rendszerekkel kapcsolatos rendelkezéseket. 
A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja 
a Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

Mivel az IORP-irányelv nem határozza meg, hogy mit kell „szociális és munkajog” alatt 
érteni, minden tagállam elkészítette saját fogalommeghatározását az irányelv 
vonatkozásában. A foglalkoztatói nyugdíjakkal kapcsolatos, prudenciális jellegű 
rendelkezéseket egyes tagállamok a szociális és munkajogon belülre tartozóként határozták 
meg, más tagállamok nem. Ennek következtében a Bizottság szövege nem tenné lehetővé az 
EIOPA számára, hogy pontosan rögzítse EU-szerte a rendelkezések jellegét. Az EIOPA-nak 
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függetlenül attól kell kidolgoznia a foglalkoztatóinyugdíj-rendszerekkel kapcsolatos 
rendelkezéseket felsoroló technikai standardjait, hogy ezek a rendelkezések az egyes 
tagállamokon belül milyen kategóriába tartoznak.

Módosítás 391
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
2003/41/EK irányelv
20 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az irányelv egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki, amelyek 
minden tagállam esetében felsorolják 
azokat a prudenciális jellegű, 
foglalkoztatóinyugdíj-rendszerekkel 
kapcsolatos rendelkezéseket, amelyeket 
nem fed le az (1) bekezdésben a nemzeti 
szociális és munkajogra tett hivatkozás. A 
Hatóság az említett technikai standardokat 
2014. január 1-jéig benyújtja a 
Bizottsághoz.

(11) Az irányelv következetes 
harmonizációja és egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki a 
biztosítástechnikai tartalékok kiszámítása 
tekintetében, és jelentéseket készít, 
amelyek minden tagállam esetében 
felsorolják azokat az egyéb prudenciális 
jellegű, foglalkoztatóinyugdíj-
rendszerekkel kapcsolatos rendelkezéseket, 
amelyeket nem fed le az (1) bekezdésben a 
nemzeti szociális és munkajogra tett 
hivatkozás. A Hatóság az említett technikai 
standardokat és jelentéseket 2011. június
1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

According to Article 15 para. 6 IORP-Directive, there is already agreement on the objective 
of further harmonisation, particularly in the field of the calculation of technical provisions, in 
order to better protect the consumers. As the IORP-Directive harmonises the different 
national rules on a low degree only, binding technical standards will be of particular 
importance. The listing of the other prudential provision in Member States can also be useful 
and can be included in reports but by definition cannot constitute European harmonised 
technical standards. A reasonable delay for proposing technical standards and listing 
provisions is one year and not 4 years.
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Módosítás 392
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
2003/41/EK irányelv
20 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az irányelv egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki, amelyek 
minden tagállam esetében felsorolják 
azokat a prudenciális jellegű, 
foglalkoztatóinyugdíj-rendszerekkel 
kapcsolatos rendelkezéseket, amelyeket 
nem fed le az (1) bekezdésben a nemzeti 
szociális és munkajogra tett hivatkozás. A 
Hatóság az említett technikai standardokat 
2014. január 1-jéig benyújtja a 
Bizottsághoz.

(11) Az irányelv következetes 
harmonizációja és egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki a 
biztosítástechnikai tartalékok 
kiszámítására szolgáló módszerek 
tekintetében. A Hatóság az említett 
technikai standardokat legkésőbb 2014. 
január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Or. de

Indokolás

Az IORP-irányelv 15. cikkének (6) bekezdése a fogyasztók határt átlépő felügyeleti 
arbitrázzsal szembeni védelme érdekében már kifejezetten rögzíti a biztosítástechnikai 
tartalékok kiszámítására szolgáló módszerek további harmonizálásának célkitűzését. Mivel az 
IORP-irányelv egyelőre csak minimális mértékben tartalmaz harmonizált rendelkezéseket, 
ebben az esetben különösen fontosak a közös technikai standardok.

Módosítás 393
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 b pont (új)
2003/41/EK irányelv
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 21. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
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„A tagállamok az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatósággal együttműködve megfelelő 
módon, az engedélyezésre, az értesítésre, 
a biztosítástechnikai tartalékok 
kiszámítására vonatkozó szabályokra, az 
tájékoztatási és közzétételi eljárásokra 
vonatkozó közös technikai standardok 
alkalmazása, rendszeres információ- és 
tapasztalatcsere és szorosabb 
együttműködés útján biztosítják, hogy ezt 
az irányelvet következetesen 
harmonizálják és egységesen 
alkalmazzák annak érdekében, hogy így 
megakadályozzák a verseny torzulását, 
és megteremtsék a határokon átnyúló 
tagság problémamentes 
megvalósításához szükséges feltételeket.”

Or. en

Indokolás

Az IORP-irányelv 15. cikkének (6) bekezdése szerint már egyetértés áll fenn a további 
harmonizálás célkitűzését illetően, különösen a biztosításmatematikai tartalékok kiszámítása 
terén, a fogyasztók jobb védelme érdekében. Mivel az IORP-irányelv csak kismértékben 
harmonizálja a különböző nemzeti szabályokat, különösen fontosak lesznek a kötelező 
technikai standardok.

Módosítás 394
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 b pont (új)
2003/41/EK irányelv
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 21. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„A tagállamok az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatósággal együttműködve megfelelő 
módon, az engedélyezésre, az értesítésre, 
a biztosítástechnikai tartalékok 
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kiszámítására vonatkozó szabályokra, az 
tájékoztatási és közzétételi eljárásokra 
vonatkozó közös technikai standardok 
alkalmazása, rendszeres információ- és 
tapasztalatcsere, valamint szorosabb 
együttműködés útján biztosítják, hogy ezt 
az irányelvet következetesen 
harmonizálják és egységesen 
alkalmazzák annak érdekében, hogy így 
megakadályozzák a verseny torzulását, 
és megteremtsék a határokon átnyúló 
tagság problémamentes 
megvalósításához szükséges feltételeket.”

Or. de

Indokolás

Az IORP-irányelv 15. cikkének (6) bekezdése a fogyasztók határt átlépő felügyeleti 
arbitrázzsal szembeni védelme érdekében már kifejezetten rögzíti a biztosítástechnikai 
tartalékok kiszámítására szolgáló módszerek további harmonizálásának célkitűzését. Mivel az 
IORP-irányelv egyelőre csak minimális mértékben tartalmaz harmonizált rendelkezéseket, 
ebben az esetben különösen fontosak a közös technikai standardok.

Módosítás 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 b pont (új)
2003/41/EK irányelv
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 21. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A tagállamok az Európai Biztosítás-
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatósággal szorosan együttműködve
megfelelő módon, rendszeres 
információ- és tapasztalatcsere útján 
biztosítják, hogy ezt az irányelvet 
egységesen alkalmazzák annak 
érdekében, hogy e területen a legjobb 
gyakorlatot fejlesszék ki, és szorosabb 
együttműködést alakítsanak ki, és így 
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megakadályozzák a verseny torzulását, 
és megteremtsék a határokon átnyúló 
tagság problémamentes 
megvalósításához és az évjáradék-
jogosultságok hordozhatóságához 
szükséges feltételeket.”

Or. en

Módosítás 396
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – -1 c pont (új)
2003/71/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1c. A 4. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Az irányelv egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azoknak az alkalmazási feltételeknek a 
meghatározása céljából, amelyek a 
tájékoztató közzétételének kötelezettsége 
alóli, azzal a feltétellel fennálló 
mentességekre vonatkoznak, hogy 
rendelkezésre áll egy olyan dokumentum, 
amely az illetékes hatóság által a 
tájékoztatóban rendszerint szereplővel 
egyenértékűnek tartott információkat 
tartalmaz.
A Bizottság az e bekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en
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Indokolás

A technikai standardok biztosíthatják az uniós jogszabályok egységes alkalmazását, ha a 
tájékoztatóban szereplővel egyenértékű információkat tartalmazó dokumentumot írnak elő 
ahhoz, hogy élni lehessen a mentességekkel.

Módosítás 397
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – -1 d pont (új)
2003/71/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1d. Az 5. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az irányelv egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki a tájékoztató tartalmának és 
formájának, összefoglalójának, valamint 
a következőknek a meghatározása 
céljából:
– a 2003/71/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban 
foglalt információk formátuma, az 
információk hivatkozással történő 
beépítése, a tájékoztatók közzététele és a 
reklámok terjesztése tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 
809/2004/EK bizottsági rendelet1 23. 
cikkében említett, a tájékoztatóban és az 
alaptájékoztatóban megadott minimális 
információk módosítására vonatkozó 
rendelkezések alkalmazási feltételei;
– a (3) bekezdésben említett összefoglaló 
tartalma;
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
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fogadhatja el.”
1 HL L 149, 2004.4.30., 1.o.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok különböző gyakorlatot folytatnak, és a kibocsátó és az ajánlattevő,
illetve az ügy típusától függően e két személy egyikének felelősségvállalását írnák elő. Ez 
bizonytalanságot teremt a tájékoztató iránti felelősség szabályozása tekintetében, különösen a 
tájékoztató engedélyezése esetén. E kérdést illetően további meghatározások szükségesek.

Módosítás 398
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – -1 e pont (új)
2003/71/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1e. A 6. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az irányelv egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki a tájékoztatóért való felelősség 
alkalmazási feltételeinek meghatározása 
céljából.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A 397. módosításhoz fűzött indokolással azonos indokolás.
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Módosítás 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 2 a pont (új)
2003/71/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 14. cikk (1) első bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A tájékoztatót a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságánál és az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóságnál kell elhelyezni, és az 
ajánlattevő vagy a szabályozott piacra 
történő bevezetést kérő személy a 
jóváhagyást követően a lehető 
leggyorsabban, de mindenesetre ésszerű 
időben és legkésőbb a nyilvános 
kibocsátás vagy az érintett értékpapírok 
bevezetésének megkezdése előtt azt a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátja. 
Ezenkívül a szabályozott piaci 
kereskedésbe még be nem vezetett 
részvényosztály elsődleges nyilvános 
kibocsátása esetén az első alkalommal 
történő piaci bevezetéskor a tájékoztatót 
legalább 6 munkanappal az ajánlat 
lejárta előtt rendelkezésre kell 
bocsátani.”

Or. en

Módosítás 400
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 4 pont
2003/71/EK irányelv
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk egységes alkalmazása és a (3) E cikk egységes alkalmazása és a 
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pénzügyi piacok technikai fejlődésének 
figyelembevétele érdekében az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki azon 
kötelezettség alkalmazási feltételeinek  
meghatározása céljából, amely szerint a 
tájékoztató kiegészítő jegyzékében meg 
kell említeni minden lényeges új tényezőt, 
a tájékoztatóban foglalt információra 
vonatkozó lényegi hibát vagy 
pontatlanságot. A Hatóság az említett 
technikai standardokat 2014. január 1-
jéig benyújtja a Bizottsághoz.

pénzügyi piacok technikai fejlődésének 
figyelembevétele érdekében az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgozhat ki az
azon kötelezettség vonatkozásában 
követendő eljárások meghatározása 
céljából, amely szerint a tájékoztató 
kiegészítő jegyzékében meg kell említeni 
minden lényeges új tényezőt, a 
tájékoztatóban foglalt információra 
vonatkozó lényegi hibát vagy 
pontatlanságot.

Or. en

Módosítás 401
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 4 pont
2003/71/EK irányelv
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk egységes alkalmazása és a 
pénzügyi piacok technikai fejlődésének 
figyelembevétele érdekében az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki azon 
kötelezettség alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából, amely szerint a 
tájékoztató kiegészítő jegyzékében meg 
kell említeni minden lényeges új tényezőt, 
a tájékoztatóban foglalt információra 
vonatkozó lényegi hibát vagy 
pontatlanságot. A Hatóság az említett 
technikai standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

(3) E cikk egységes alkalmazása és a 
pénzügyi piacok technikai fejlődésének 
figyelembevétele érdekében az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
meghatározza, hogy mi képez az (1) 
bekezdésben említett lényeges új tényezőt, 
lényegi hibát és pontatlanságot, és
technikai standardokat dolgoz ki azon 
kötelezettség alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából, amely szerint a 
tájékoztató kiegészítő jegyzékében meg 
kell említeni minden lényeges új tényezőt, 
a tájékoztatóban foglalt információra 
vonatkozó lényegi hibát vagy 
pontatlanságot. A Hatóság az említett 
technikai standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

Or. en
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Indokolás

Az illetékes hatóságok különbözőképpen értelmezik, hogy mi képez „lényeges új tényezőt”. A 
technikai standardoknak egyenlő feltételeket kell biztosítaniuk, és meg kell akadályozniuk a 
szabályozási arbitrázst.

Módosítás 402
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 8 pont – a pont
2003/71/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés nem gátolja az 
illetékes hatóságok között a bizalmas 
információk cseréjét vagy a bizalmas 
információknak az Európai Értékpapír-
piaci Felügyeleti Hatóság vagy az Európai 
Rendszerkockázati Testület felé 
továbbítását. Az illetékes hatóságok és az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság vagy az Európai 
Rendszerkockázati Testület között kicserélt 
információkra a szakmai titoktartás 
kötelezettsége terjed ki, és ennek a hatálya 
alá tartoznak az illetékes hatóságok által 
jelenleg vagy korábban foglalkoztatott, az 
adott információkat átvevő személyek.

(3) Az (1) bekezdés nem gátolja az 
illetékes hatóságok között a bizalmas 
információk cseréjét vagy a bizalmas 
információknak az Európai Értékpapír-
piaci Felügyeleti Hatóság vagy az Európai 
Rendszerkockázati Testület felé 
továbbítását, az [ESMA-rendelet]-ben, 
illetve az [ESRB-rendelet]-ben 
meghatározott, vállalkozásra jellemző 
különleges információkkal kapcsolatos 
korlátokra és harmadik országokra 
gyakorolt hatásokra is figyelemmel. Az 
illetékes hatóságok és az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság vagy 
az Európai Rendszerkockázati Testület 
között kicserélt információkra a szakmai 
titoktartás kötelezettsége terjed ki, és ennek 
a hatálya alá tartoznak az illetékes 
hatóságok által jelenleg vagy korábban 
foglalkoztatott, az adott információkat 
átvevő személyek.

Or. en
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Módosítás 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 8 i pont (új)
2003/71/EK irányelv
24 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8i. Az irányelv a 24a. cikk után a 
következő cikkel egészül ki:

„24b. cikk
Kifogások a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokkal szemben
(1) Az értesítéstől számított négy hónapon 
belül az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
(2) Ha ezen időszak lejártával sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben, az az abban foglalt 
időpontban hatályba lép. Ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, az intézkedés nem lép hatályba.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának adott esetben történő 
meggyorsítása érdekében, a Bizottság 
kérését követően a kifogásolásról való 
korai lemondáson alapuló eljárás alapján 
és kellően indokolt esetekben határozhat 
az első albekezdésben említett 
négyhónapos időszak lerövidítéséről.”

Or. en
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Módosítás 404
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 1 pont (új)
2004/39/EK irányelv
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 2. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A pénzügyi piacok fejlődésének 
figyelembevétele, illetve ezen irányelv 
következetes harmonizációja és egységes 
alkalmazása biztosításának érdekében a 
Bizottság a 64., a 64a. és a 64b. cikknek 
megfelelően, felhatalmazáson alapuló 
aktusok révén meghatározhatja a c), i) és 
k) pont szerinti kivételek tekintetében 
azokat az ismérveket, amelyek alapján 
valamely tevékenységet csoportszinten a 
főtevékenységhez képest kiegészítőnek 
kell tekinteni, valamint annak 
meghatározását, hogy valamely 
tevékenység végzése eseti jelleggel 
történik.
[...]
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
tervezetét az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Or. en

Módosítás 405
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – -1 c pont (új)
2004/39/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 4. cikk a (2) bekezdés után a 
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következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A pénzpiacokon bekövetkező 
változások figyelembe vétele és e cikk 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
fogalommeghatározások különböző 
elemei, valamint a 2004/39/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
befektetési vállalkozások nyilvántartás-
vezetési kötelezettségei, az ügyletek 
bejelentése, a piac átláthatósága, a 
pénzügyi eszközök piaci bevezetése, 
valamint az irányelv alkalmazásában 
meghatározott kifejezések tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló, 2006. 
augusztus 10-i 1287/2006/EK bizottsági 
rendelet1 2. cikkében és a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
a befektetési vállalkozások szervezeti 
követelményei és működési feltételei, 
valamint az irányelv alkalmazásában 
meghatározott kifejezések tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló, 2006. 
augusztus 10-i 2006/73/EK irányelv2 2. 
cikkében megállapított 
fogalommeghatározások különböző 
elemei alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából. A Hatóság az 
említett technikai standardokat 2015. 
január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.”
1 HL L 241., 2006.9.2., 1. o.
1HL L 241., 2006.9.2., 26. o.

Or. en

Indokolás

A Mifid – amelynek célja az egyenlő feltételek megteremtése – egységes alkalmazását 
technikai standardoknak az ESMA általi kidolgozásával kell megkönnyíteni.
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Módosítás 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 1 pont

2004/39/EK irányelv
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok létrehozzák az összes 
befektetési vállalkozás nyilvántartását. A 
nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető, és 
információkat tartalmaz azon 
szolgáltatásokról vagy tevékenységekről, 
amelyekre a befektetési vállalkozás 
engedéllyel rendelkezik. A jegyzéket 
rendszeresen frissíteni kell.

A(z) …/…/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
létrehozza a közösségbeli befektetési 
vállalkozások összesített jegyzékét. Az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság e jegyzéket közzéteszi és 
naprakész állapotban tartja.

(3) A tagállamok nyilvántartásba vesznek 
minden befektetési vállalkozást, amelyek 
hatáskörükön belül nyújtanak 
szolgáltatásokat vagy folytatnak 
tevékenységeket. E vállalkozások 
rendszeresen frissített jegyzékét 
továbbítják a(z) …/…/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóságnak. Az európai 
felügyeleti hatóság létrehozza az Unió 
összes befektetési vállalkozásának 
nyilvántartását. A nyilvántartás 
nyilvánosan hozzáférhető, és információkat 
tartalmaz azon szolgáltatásokról vagy 
tevékenységekről, amelyekre a befektetési 
vállalkozás engedéllyel rendelkezik. A 
jegyzéket rendszeresen frissíteni kell.

Amennyiben egy illetékes hatóság a 8. 
cikk b)–d) pontjával összhangban 
visszavont egy engedélyt, a visszavonást
két éven át közzé teszik a 
nyilvántartásban.

Or. en

Módosítás 407
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 pont
2004/39/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) 
bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése és 
a 12. cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat
ki az e cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) 
bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése és 
a 12. cikk szerinti követelmények és 
engedélyezési eljárások alkalmazási 
feltételeinek meghatározása céljából.

(4) A következetes harmonizáció és e cikk 
és az 5. cikk (4) bekezdése, a 9. cikk (2)–
(4) bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése 
és a 12. cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai standardokat 
dolgoz ki:

a) az 5. cikk (4) bekezdése értelmében a 
székhelyre vonatkozó követelmények 
meghatározására;
b) a 7. cikk (2) bekezdése értelmében az 
illetékes hatóságnak szolgáltatandó 
információ meghatározására;
c) a 9. cikk (2) bekezdésében előírt 
tájékoztatás meghatározására és az 
értesítéshez előírt szabványos 
formátumok, sablonok és eljárások 
kidolgozására;
d) a 9. cikk (2)–(4) bekezdése és a 10. cikk 
(1)–(2) bekezdése szerinti követelmények 
meghatározására;
e) valamint a 12. cikk szerinti indulótőke-
ellátottság meghatározására.

Or. en

Módosítás 408
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 pont
2004/39/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) 
bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése és 

(4) E cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) 
bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése és 
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a 12. cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki az e cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) 
bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése és 
a 12. cikk szerinti követelmények és 
engedélyezési eljárások alkalmazási 
feltételeinek meghatározása céljából.

a 12. cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki az e cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) 
bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése és 
a 12. cikk szerinti információk, 
formátumok, sablonok, kritériumok és 
engedélyezési eljárások pontos 
meghatározása céljából.

Or. en

Módosítás 409
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 pont
2004/39/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) 
bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése és 
a 12. cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat
ki az e cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) 
bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése és 
a 12. cikk szerinti követelmények és 
engedélyezési eljárások alkalmazási 
feltételeinek meghatározása céljából.

(4) E cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) 
bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése és 
a 12. cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgoz ki 
az e cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) 
bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése és 
a 12. cikk szerinti követelmények és 
engedélyezési eljárások alkalmazási 
feltételeinek meghatározása céljából. A 
Hatóság az említett technikai 
standardokat 2015. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

A Mifid – amelynek célja az egyenlő feltételek megteremtése – egységes alkalmazását 
technikai standardoknak az ESMA általi kidolgozásával kell megkönnyíteni.
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Módosítás 410
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 pont
2004/39/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgoz ki 
az (1) bekezdés értelmében a 
részesedésszerzések értékeléséhez 
szükséges információs listával és a 10. cikk 
(4) bekezdése értelmében az érintett 
illetékes hatóságok között szükséges 
konzultációs folyamat módozataival 
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából. A Hatóság az 
említett technikai standardokat 2014. 
január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

(8) A következetes harmonizáció és e cikk 
egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgoz ki 
az (1) bekezdés értelmében a 
részesedésszerzések értékeléséhez 
szükséges információs listával, a (4) 
bekezdésben említett, az akvizíciók 
kifogásolásának kritériumaival, valamint
és a 10. cikk (4) bekezdése értelmében az 
érintett illetékes hatóságok között 
szükséges konzultációs folyamat 
módozataival kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából. A 
Hatóság az említett technikai standardokat 
2014. január 1-jéig benyújtja a 
Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 411
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 a pont (új)
2004/39/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 13. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(10a) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele és e cikk 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
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Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki e cikk (6)–(8) 
bekezdése, ezen irányelv 18. cikkének (1)–
(2) bekezdése, az 1287/2006/EK bizottsági 
rendelet 7. és 8. cikke, valamint a 
2006/73/EK bizottsági irányelv 16–20. 
cikke és 51. cikke alkalmazási 
feltételeinek meghatározása céljából. A 
Hatóság az említett technikai 
standardokat 2015. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A Mifid – amelynek célja az egyenlő feltételek megteremtése – egységes alkalmazását 
technikai standardoknak az ESMA általi kidolgozásával kell megkönnyíteni.

Módosítás 412
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 c pont (új)
2004/39/EK irányelv
19 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. A 19. cikk (10) bekezdésében az első 
albekezdés bevezető szövegének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(10) A Bizottság a 64., 64a. és 64b. cikk
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján a befektetők szükséges 
védelme és az (1)–(8) bekezdés 
következetes harmonizálása és egységes 
alkalmazása biztosításának érdekében 
végrehajtási intézkedéseket fogad el 
annak biztosítására, hogy a befektetési 
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vállalkozások feleljenek meg az ott 
megállapított elveknek, amikor 
ügyfeleiknek befektetési vagy kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtanak. Az ilyen,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak
figyelembe kell venniük:”

Or. en

Módosítás 413
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 d pont (új)
2004/39/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d. A 19. cikk a (10) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele és e cikk 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki e cikk (4)–(7) 
bekezdése, valamint a 2006/73/EK 
bizottsági irányelv 35–39. cikke 
alkalmazási feltételeinek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2015. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A Mifid – amelynek célja az egyenlő feltételek megteremtése – egységes alkalmazását 
technikai standardoknak az ESMA általi kidolgozásával kell megkönnyíteni.
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Módosítás 414
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 e pont (új)
2004/39/EK irányelv
21 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3e. A 21. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele és e cikk 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(5) 
bekezdése, valamint a 2006/73/EK 
bizottsági irányelv 44–46. cikke 
alkalmazási feltételeinek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2015. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A 414. módosításhoz fűzött indokolással azonos indokolás.

Módosítás 415
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 f pont (új)
2004/39/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3f. A 22. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele és e cikk 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki e cikk (2) 
bekezdése, valamint a 2006/1287/EK 
bizottsági rendelet 31. cikke alkalmazási 
feltételeinek meghatározása céljából. A 
Hatóság az említett technikai 
standardokat 2015. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A 414. módosításhoz fűzött indokolással azonos indokolás.

Módosítás 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 g pont (új)
2004/39/EK irányelv
23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3g. A 23. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„[...] Azon tagállamok, amelyek úgy 
döntenek, hogy engedélyezik a 
befektetési vállalkozások számára 
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meghatalmazottak kinevezését, a 
valamennyi meghatalmazottat tartalmazó, 
rendszeresen frissített jegyzéket megküldik 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóságnak. Az európai hatóság 
létrehozza a meghatalmazottak egész 
Unióra kiterjedő nyilvános jegyzékét, 
amelyet naprakész állapotban tart és 
ingyenes betekintés céljából az interneten 
közzétesz.”

Or. en

Módosítás 417
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 h pont (új)
2004/39/EK irányelv
23 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3h. A 23. cikk (3) bekezdésének ötödik 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„A jegyzéket rendszeresen frissíteni kell. 
A jegyzéket közzéteszik az interneten, és
betekintés céljából a nyilvánosság 
rendelkezésére kell állnia.
Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság létrehozza a befektetési 
vállalkozások valamennyi 
meghatalmazottjának egész Unióra 
kiterjedő jegyzékét. Az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság ezt a 
jegyzéket honlapján közzéteszi és 
naprakész állapotban tartja.”

Or. en



PE439.899v01-00 42/91 AM\809041HU.doc

HU

Módosítás 418
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 i pont (új)
2004/39/EK irányelv
27 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3i. A 27. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(7a) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele és e cikk 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(6) 
bekezdése, valamint a 2006/1287/EK 
bizottsági rendelet 21–26. cikke 
alkalmazási feltételeinek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2015. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A Mifid – amelynek célja az egyenlő feltételek megteremtése – egységes alkalmazását 
technikai standardoknak az ESMA általi kidolgozásával kell megkönnyíteni.

Módosítás 419
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 j pont (új)
2004/39/EK irányelv
28 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3j. A 28. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele és e cikk 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(2) 
bekezdése, valamint a 2006/1287/EK 
bizottsági rendelet 27–30. cikke és 32–34. 
cikke alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából. A Hatóság az 
említett technikai standardokat 2015. 
január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A 419. módosításhoz fűzött indokolással azonos indokolás.

Módosítás 420
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 k pont (új)
2004/39/EK irányelv
29 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3k. A 29. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele és e cikk 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
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Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(2) 
bekezdése, valamint a 2006/1287/EK 
bizottsági rendelet 17–20. cikke, 29–30. 
cikke és 32–34. cikke alkalmazási 
feltételeinek meghatározása céljából. A 
Hatóság az említett technikai 
standardokat 2015. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A 419. módosításhoz fűzött indokolással azonos indokolás.

Módosítás 421
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 l pont (új)
2004/39/EK irányelv
30 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3l. A 30. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele és e cikk 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(2) 
bekezdése, valamint a 2006/1287/EK 
bizottsági rendelet 27–30. cikke és 32–34. 
cikke  alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából. A Hatóság az 
említett technikai standardokat 2015. 
január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.
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A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A 419. módosításhoz fűzött indokolással azonos indokolás.

Módosítás 422
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 5 a pont (új)
2004/39/EK irányelv
39 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A 39. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele és e cikk 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki a d) pont 
alkalmazási feltételeinek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2015. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A 419. módosításhoz fűzött indokolással azonos indokolás.
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Módosítás 423
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 5 b pont (új)
2004/39/EK irányelv
42 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. A 42. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(7a) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele és e cikk 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki az (1) bekezdés 
alkalmazási feltételeinek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2015. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A 419. módosításhoz fűzött indokolással azonos indokolás.

Módosítás 424
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 5 c pont (új)
2004/39/EK irányelv
44 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. A 44. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele és e cikk 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(2) 
bekezdése, valamint a 2006/1287/EK 
bizottsági rendelet 17–20. cikke, 29–30. 
cikke és 32–34. cikke alkalmazási 
feltételeinek meghatározása céljából. A 
Hatóság az említett technikai 
standardokat 2015. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A 419. módosításhoz fűzött indokolással azonos indokolás.

Módosítás 425
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 5 d pont (új)
2004/39/EK irányelv
45 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5d. A 45. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele és e cikk 
egységes alkalmazásának biztosítása 
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érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(2) 
bekezdése, valamint a 2006/1287/EK 
bizottsági rendelet 27–30. cikke és 32–34. 
cikke alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából. A Hatóság az 
említett technikai standardokat 2015. 
január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en

Indokolás

A 419. módosításhoz fűzött indokolással azonos indokolás.

Módosítás 426
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 7 a pont (új)
2004/39/EK irányelv
51 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Az 51. cikk a (2) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A tagállamok tájékoztatják az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóságot az (1) és (2) bekezdés szerint 
megállapított közigazgatási 
intézkedésekről, illetve szankciókról.”

Or. en
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Módosítás 427
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 8 d pont (új)
2004/39/EK irányelv
56 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8d. Az 56. cikk (5) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(5) A következetes harmonizáció és az
(1) és (2) bekezdés egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
Bizottság a 64., a 64a. és a 64b. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló aktusok 
révén megállapítja az illetékes hatóságok 
együttműködésének módozatait és azon 
ismérveket, amelyek alapján a 
szabályozott piacnak a fogadó 
tagállamban végrehajtott műveletei 
lényeges fontosságúnak tekinthetők az 
ilyen fogadó tagállamban az 
értékpapírpiacok működése, illetve a 
befektetők védelme szempontjából.”

Or. en

Módosítás 428
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 9 pont
2004/39/EK irányelv
56 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (1) és (2) bekezdés egységes 
alkalmazása érdekében az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgozhat ki az 
illetékes hatóságok (1) és (2) bekezdés 
szerinti együttműködési kötelezettségével
és a (2) bekezdés szerinti együttműködési 

(6) Az (1) és (2) bekezdés egységes 
alkalmazása érdekében az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgozhat ki az 
illetékes hatóságok (1) és (2) bekezdés 
szerinti együttműködési kötelezettségét és 
a (2) bekezdés szerinti együttműködési 
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megállapodások tartalmával kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából, beleértve formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

megállapodások tartalmát érintő 
gyakorlati kérdésekkel kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából, beleértve formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

Or. en

Módosítás 429
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 10 pont – b pont
2004/39/EK irányelv
57 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az illetékes hatóságok 
felügyeleti tevékenységekben, helyszíni 
ellenőrzésekben és vizsgálatokban való 
együttműködési kötelezettségével
kapcsolatos alkalmazási feltételek
meghatározása céljából.

(2) Az (1) bekezdés egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az illetékes hatóságok 
felügyeleti tevékenységekben, helyszíni 
ellenőrzésekben és vizsgálatokban való 
együttműködésével kapcsolatos eljárások
meghatározása céljából.

Or. en

Módosítás 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 14 c pont (új)
2004/39/EK irányelv
64 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14c. Az irányelv a 64a. cikk után a 
következő cikkel egészül ki:

„64b. cikk
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Kifogások a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal szemben

(1) Az értesítéstől számított négy hónapon 
belül az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
(2) Ha ezen időszak lejártával sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben, az az abban foglalt 
időpontban hatályba lép. Ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, az intézkedés nem lép hatályba.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának adott esetben történő 
meggyorsítása érdekében, a Bizottság 
kérését követően a kifogásolásról való 
korai lemondáson alapuló eljárás alapján 
és kellően indokolt esetekben határozhat 
az első albekezdésben említett 
négyhónapos időszak lerövidítéséről.

Or. en

Módosítás 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – -1 c pont (új)
2004/109/EK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1c. A 4. cikk (2) bekezdése az a pont után 
a következő ponttal egészül ki:
„aa) az éves beszámolók országonkénti 
közlése;”



PE439.899v01-00 52/91 AM\809041HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 2 n pont (új)
2004/109/EK irányelv
25 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2n. A 25. cikk a (2) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Az ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeik teljesítése érdekében az 
illetékes hatóságok saját 
kezdeményezésükre vagy az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
kérésére megadják az összes releváns és 
szükséges tájékoztatást az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak 
és a többi illetékes hatóságnak.”

Or. en

Módosítás 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 3 h pont (új)
2004/109/EK irányelv
27 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3h. A szöveg a 27a. cikk után a következő
cikkel egészül ki:

„27b. cikk
Kifogások a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokkal szemben
(1) Az értesítéstől számított négy hónapon 
belül az Európai Parlament vagy a 
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Tanács kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
(2) Ha ezen időszak lejártával sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben, az az abban foglalt 
időpontban hatályba lép. Ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, az intézkedés nem lép hatályba.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács a
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának adott esetben történő 
meggyorsítása érdekében, a Bizottság 
kérését követően a kifogásolásról való 
korai lemondáson alapuló eljárás alapján 
és kellően indokolt esetekben határozhat 
az első albekezdésben említett 
négyhónapos időszak lerövidítéséről.”

Or. en

Módosítás 434
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – -1 b pont (új)
2005/60/EK irányelv
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. A 16. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A tagállamok tájékoztatják 
egymást, az európai felügyeleti 
hatóságokat és a Bizottságot azokról az 
esetekről, amikor úgy vélik, hogy egy 
harmadik ország teljesíti az (1) bekezdés 
b) pontjában megállapított feltételeket. 
Az európai felügyeleti hatóságok 
honlapjukon közzéteszik az egyenértékű 
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országok listáját.”

Or. en

Módosítás 435
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 2 a pont (új)
2005/60/EK irányelv
41 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 41. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 
5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel 
az említett határozat 8. cikkében foglalt 
rendelkezésekre, amennyiben az ezen 
eljárás szerint elfogadott [...]
intézkedések nem változtatják meg ezen 
irányelv lényeges előírásait.”

Or. en

Módosítás 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 2 m pont (új)
2005/60/EK irányelv
41 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2m. Az irányelv a 41a. cikk után a 
következő cikkel egészül ki:

„41b. cikk
Kifogások a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokkal szemben
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(1) Az értesítéstől számított négy hónapon 
belül az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
(2) Ha ezen időszak lejártával sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben, az az abban foglalt 
időpontban hatályba lép. Ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, az intézkedés nem lép hatályba.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának adott esetben történő 
meggyorsítása érdekében, a Bizottság 
kérését követően a kifogásolásról való 
korai lemondáson alapuló eljárás alapján 
és kellően indokolt esetekben határozhat 
az első albekezdésben említett 
négyhónapos időszak lerövidítéséről.”

Or. en

Módosítás 437
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 2 a pont (új)
2006/48/EK irányelv
17 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 17. cikk (1) bekezdése a következő 
ea) ponttal egészül ki:
„ea) az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
és az illetékes hatóságok tekintetében 
súlyosan és rendszeresen megsérti az 
uniós vagy nemzeti jogszabályokat.”
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Or. en

Módosítás 438
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 5 pont
2006/48/EK irányelv
28 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk egységes alkalmazása, valamint 
egy egységes elektronikus értesítési eljárás 
kialakítása érdekében az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki az e cikkben 
említett információkkal, valamint az ezen 
információk továbbításával kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja 
a Bizottsághoz.

(4) A következetes harmonizáció és e cikk  
egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki az alkalmazandó 
egységes értesítési eljárás kialakítása, az e 
cikk értelmében bejelentendő információ,
és az ilyen információ biztonságos 
elektronikus úton történő továbbítása 
folyamatának meghatározása érdekében. 
A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja 
a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 439
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 8 pont
2006/48/EK irányelv
42 a cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a két hónapos időszak végén az
illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor a konszolidáló felügyeleti 
hatóságnak meg kell várnia az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság által az említett 
rendelet 11. cikkének (3) bekezdése 

Ha az első albekezdés szerinti kérés 
beérkezését követő két hónapos időszak 
végén bármelyik érintett illetékes hatóság 
az ügyet a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. 
cikkével összhangban az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, akkor a 
fogadó tagállam illetékes hatóságainak
meg kell várniuk az Európai 
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alapján esetleg hozott határozatot, és 
annak megfelelően kell eljárnia. A két 
hónapos időszak az említett rendelet 
szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy 
hónapon belül meghozza határozatát. A két 
hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

Bankfelügyeleti Hatóság által az említett 
rendelet 11. cikkének (3) bekezdése 
alapján, az ügynek az uniós jog betartását 
biztosító módon történő rendezése céljából
hozott határozatot, és a Hatóság 
határozatának megfelelően meghozzák 
végleges határozatukat. A Hatóság 
határozata nem helyettesíti a tagállami 
illetékes hatóságok prudenciális 
megítélését. A két hónapos időszak az 
említett rendelet szerinti egyeztető 
eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. E két hónapos 
időszak vége után vagy az együttes 
határozat meghozatala után az ügy már 
nem utalható a Hatóság elé.

Or. en

Módosítás 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 8 pont
2006/48/EK irányelv
42 a cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a két hónapos időszak végén az
illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor a konszolidáló felügyeleti 
hatóságnak meg kell várnia az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság által az említett 
rendelet 11. cikkének (3) bekezdése 
alapján esetleg hozott határozatot, és 
annak megfelelően kell eljárnia. A két 
hónapos időszak az említett rendelet 
szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy 
hónapon belül meghozza határozatát. A két 
hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 

Ha az első albekezdés szerinti kérés 
beérkezését követő két hónapos időszak 
végén bármelyik érintett illetékes hatóság 
az ügyet a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. 
cikkével összhangban az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, akkor a 
fogadó tagállam illetékes hatóságainak
meg kell várniuk az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság által az említett 
rendelet 11. cikkének (3) bekezdése 
alapján, az ügy uniós jogbetartását 
biztosító módon történő rendezése céljából
hozott határozatot, és a Hatóság 
határozatának megfelelően meghozzák 
végleges határozatukat. A két hónapos 
időszak az említett rendelet szerinti 
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már nem utalható a Hatóság elé. egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. E két hónapos 
időszak vége után vagy az együttes 
határozat meghozatala után az ügy már 
nem utalható a Hatóság elé.

Or. en

Módosítás 441
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 11 pont
2006/48/EK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság csak azzal a 
feltétellel köthetnek adatcseréről szóló 
együttműködési megállapodásokat 
harmadik országok illetékes hatóságaival, 
vagy a 47. cikk és a 48. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott harmadik 
országbeli hatóságokkal vagy szervekkel, 
hogy a továbbított adatokra olyan hivatali 
titoktartási garanciák vonatkoznak, 
amelyek legalább a 44. cikk (1) 
bekezdésében említett garanciákkal 
egyenértékűek.

A tagállamok és az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság, a(z) .../.../EK 
rendelet [EBA] 18. cikkével összhangban, 
csak azzal a feltétellel köthetnek 
adatcseréről szóló együttműködési 
megállapodásokat harmadik országok 
illetékes hatóságaival, vagy a 47. cikk és a 
48. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
harmadik országbeli hatóságokkal vagy 
szervekkel, hogy a továbbított adatokra 
olyan hivatali titoktartási garanciák 
vonatkoznak, amelyek legalább a 44. cikk 
(1) bekezdésében említett garanciákkal 
egyenértékűek.

Or. en

Módosítás 442
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 11 a pont (új)
2006/48/EK irányelv
46 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. A 46. cikk második bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„Az első albekezdés alapján kicserélt 
információ nem továbbítható azoknak az 
illetékes hatóságoknak a kifejezett 
hozzájárulása nélkül, amelyek a szóban 
forgó információt átadták, továbbá ez 
utóbbi esetben is kizárólag olyan 
célokból adható ki, amelyekhez az 
említett hatóságok hozzájárultak.”

Or. en

Módosítás 443
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 13 pont – b pont
2006/48/EK irányelv
63 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk (1) bekezdésének egységes 
alkalmazása, valamint a felügyeleti 
eljárások konvergenciája érdekében az
Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgoz ki az e cikk (1) 
bekezdésében említett eszközöket 
szabályozó rendelkezésekkel kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

(6) Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
iránymutatásokat dolgoz ki az e cikk (1) 
bekezdésében és az 57. cikk a) pontjában
említett eszközök tekintetében a felügyeleti 
eljárások konvergenciája érdekében, és 
nyomon követi ezek alkalmazását. A 
Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja e cikk alkalmazását, és adott 
esetben a szavatolótőke minőségének 
biztosítását célzó megfelelő javaslatok 
kíséretében beszámol az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
iránymutatásokat a(z) …/…/EK [EBA] 
rendelet 8. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság az 
57. cikk első bekezdésének a) pontjában 
említett eszközök tekintetében 
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iránymutatásokat is kibocsát.
Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
nyomon követi az első albekezdésben 
említett technikai standardok 
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A hibrid tőkeösszetevők meghatározásának alkalmazása tekintetében javasolt konvergencia 
aggályokat vet fel. Ahhoz, hogy egy technikai standard értelmes, érvényes szabványokat 
határozzon meg, figyelembe kellene vennie az egyes tagállamok sajátos társasági jogi, csőd-
és adójogi rendszereit. Ez aligha lehetséges, kivéve egy nagyon általánosan megfogalmazott 
rendelettel. Egy ilyen rendelet viszont tartalmában nem igen juthatna messzebbre a 
tőkekövetelményekről szóló irányelvnél (CRD), és így nem jelentene hozzáadott értéket.

Módosítás 444
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 14 pont 
2006/48/EK irányelv
74 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok 2012. december 31-
től egységes jelentési formátumokat,
gyakoriságot, nyelvet és határidőket 
vezetnek be e számítások hitelintézetek 
általi közlésére vonatkozóan. Az irányelv 
egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság 2012. 
január 1-je előtt technikai standardokat 
dolgoz ki az egységes jelentési 
formátumok, gyakoriság, nyelv és 
határidők Közösségen belüli bevezetése 
céljából. A jelentési formátumoknak a 
hitelintézetek tevékenységeinek 
természetével, nagyságrendjével és 
összetettségével arányosnak kell lennie.

Az illetékes hatóságok 2012. december 31-
től egységes jelentési formátumokat és
gyakoriságot, egységes informatikai
nyelvet és egységes jelentési határidőket 
vezetnek be e számítások hitelintézetek 
általi közlésére vonatkozóan. A jelentésnek 
az Európai Unió valamennyi hivatalos 
nyelvén benyújthatónak kell lennie. Az 
irányelv következetes harmonizációja és
egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság 2012. 
január 1-je előtt technikai standardokat 
dolgoz ki az egységes jelentési 
formátumok és gyakoriság, egységes 
informatikai nyelv és egységes jelentési
határidők Közösségen belüli bevezetése 
céljából. A jelentési formátumoknak a 
hitelintézetek tevékenységeinek 
természetével, nagyságrendjével és 
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összetettségével arányosnak kell lennie.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Or. de

Módosítás 445
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 15 pont 
2006/48/EK irányelv
81 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság az 
Európai Értékpapír-piaci felügyeleti 
Hatósággal konzultálva technikai 
standardokat dolgoz ki a hitelminősítések 
értékelési módszertanával kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja 
a Bizottsághoz. 

A következetes harmonizáció és e cikk 
egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság az 
Európai Értékpapír-piaci felügyeleti 
Hatósággal konzultálva technikai 
standardokat javasol a hitelminősítések 
értékelési módszertanával kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja 
a Bizottsághoz.

Or. de

Módosítás 446
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 17 pont 
2006/48/EK irányelv
97 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság az 

A következetes harmonizáció és e cikk 
egységes alkalmazása érdekében az 



PE439.899v01-00 62/91 AM\809041HU.doc

HU

Európai Értékpapír-piaci felügyeleti 
Hatósággal konzultálva technikai 
standardokat dolgoz ki a hitelminősítések 
értékelési módszertanával kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja 
a Bizottsághoz.

Európai Bankfelügyeleti Hatóság az 
Európai Értékpapír-piaci felügyeleti 
Hatósággal konzultálva technikai 
standardokat javasol a hitelminősítések 
értékelési módszertanával kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja 
a Bizottsághoz.

Or. de

Módosítás 447
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 20 pont 
2006/48/EK irányelv
110 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy a jelentést 
legalább évente kétszer kell benyújtani. Az 
illetékes hatóságok 2012. december 31-étől 
egységes jelentési formátumokat,
gyakoriságokat, nyelvet és határidőket 
alkalmaznak. Az irányelv egységes 
alkalmazása érdekében az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság 2012. január 1-je 
előtt technikai standardokat dolgoz ki az 
egységes jelentési formátumok,
gyakoriság, nyelv és határidők Közösségen 
belüli bevezetése céljából. A jelentési 
formátumoknak a hitelintézetek 
tevékenységeinek természetével, 
nagyságrendjével és összetettségével 
arányosnak kell lennie. 

(2) A tagállamok előírják, hogy a jelentést 
legalább évente kétszer kell benyújtani. Az 
illetékes hatóságok 2012. december 31-étől 
egységes jelentési formátumokat és
gyakoriságokat, egységes informatikai
nyelvet és egységes határidőket 
alkalmaznak. A jelentésnek az Európai 
Unió valamennyi hivatalos nyelvén 
benyújthatónak kell lennie. Az irányelv 
következetes harmonizációja és egységes 
alkalmazása érdekében az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság 2012. január 1-je 
előtt technikai standardokat dolgoz ki az 
egységes jelentési formátumok és
gyakoriság, egységes informatikai nyelv és 
egységes határidők Közösségen belüli 
bevezetése céljából. A jelentési 
formátumoknak a hitelintézetek 
tevékenységeinek természetével, 
nagyságrendjével és összetettségével 
arányosnak kell lennie.

Or. de
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Módosítás 448
Sławomir Witold Nitras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 22 pont
2006/48/EK irányelv
124 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgoz ki 
az e cikk alkalmazásával és a közös 
kockázatértékelési eljárással kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz. A Bizottság az 
első albekezdésben említett technikai 
standardokat a(z) …/…/EK [EBA] 
rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

törölve

Or. en

Módosítás 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 22 pont
2006/48/EK irányelv
124 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki az e cikk 
alkalmazásával és a közös 
kockázatértékelési eljárással kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja 

(6) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki az e cikk 
alkalmazásával és a közös 
kockázatértékelési eljárással és 
módszertannal kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából. A 
Hatóság az említett technikai standardokat 
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a Bizottsághoz. 2014. január 1-jéig benyújtja a 
Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

Az „eljárás” kifejezés nem öleli fel a 124. cikk (1) bekezdésében említett összes elemet, 
amelyek „szabályozásokat, stratégiákat, eljárásokat és mechanizmusokat” foglalnak 
magukban. A technikai standardok csupán az „eljárásra” való korlátozása továbbra is 
mérlegelési lehetőséget hagy, amely káros lesz a II. pillérbe tartozó biztosítástechnikai 
tartalékok egységes szabálykönyv által elérni kívánt harmonizációja szempontjából.

Módosítás 450
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 22 pont
2006/48/EK irányelv
124 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki az e cikk 
alkalmazásával és a közös 
kockázatértékelési eljárással kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja 
a Bizottsághoz.

(6) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki az e cikk 
alkalmazásával és a közös 
kockázatértékelési eljárással és
módszertannal kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából. A 
Hatóság az említett technikai standardokat 
2014. január 1-jéig benyújtja a 
Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

Az „eljárás” kifejezés nem öleli fel a 124. cikk (1) bekezdésében említett összes elemet, 
amelyek „szabályozásokat, stratégiákat, eljárásokat és mechanizmusokat” foglalnak 
magukban. A technikai standardok csupán az „eljárásra” való korlátozása továbbra is 
mérlegelési lehetőséget hagy, amely káros lesz a II. pillérbe tartozó biztosítástechnikai 
tartalékok egységes szabálykönyv által elérni kívánt harmonizációja szempontjából.
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Módosítás 451
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 22 c pont (új)
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22c. A 129. cikk (1) bekezdése az első 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„Amennyiben bármelyik érintett illetékes 
hatóság az első albekezdés a), b) vagy c) 
pontjában említett ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor a szóban forgó illetékes 
hatóság megvárja az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság határozatát, és 
határozatát az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság határozatának megfelelő módon 
hozza meg.”

Or. en

Indokolás

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Módosítás 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 22 c pont (új)
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22c. A 129. cikk (1) bekezdése az első 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„Amennyiben bármelyik érintett illetékes 
hatóság az első albekezdés a), b) vagy c) 
pontjában említett ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor a szóban forgó illetékes 
hatóság megvárja az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság határozatát, és 
határozatát az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság határozatának megfelelő módon 
hozza meg.”

Or. en

Indokolás

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Módosítás 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 22 c pont (új)
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22c. A 129. cikk (1) bekezdése az első 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„Amennyiben bármelyik érintett illetékes 
hatóság az első albekezdés a), b) vagy c) 
pontjában említett ügyet a(z) …/…/EK 
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rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor a szóban forgó illetékes 
hatóság megvárja az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság határozatát, és 
határozatát az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság határozatának megfelelő módon 
hozza meg.”

Or. en

Indokolás

A vitarendezés alkalmazási körét a felügyeleti felülvizsgálati folyamat és a közös 
kockázatértékelés egységes alkalmazásának biztosítása érdekében ki kell terjeszteni azokra a 
területekre, amelyeken a vonatkozó jogszabály „együttműködést vagy koordinációt” ír elő.

Módosítás 454
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 22 c pont (új)
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22c.A 129. cikk (1) bekezdése az első 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
Amennyiben bármelyik érintett illetékes 
hatóság az első albekezdés a), b) vagy c) 
pontjában említett ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor a szóban forgó illetékes 
hatóság megvárja az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság határozatát, és 
határozatát az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság határozatának megfelelő módon 
hozza meg.”

Or. en
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Indokolás

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Módosítás 455
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 22 d pont (új)
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22d. A 129. cikk (1) bekezdése az (1a) 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„E cikk egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság technikai 
standardokat és iránymutatásokat dolgoz 
ki a 22., 123. és 124. cikk alkalmazásával 
kapcsolatos koordináció és együttműködés
feltételeinek meghatározása céljából.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki annak érdekében, hogy 
iránymutatással lássa el a felügyeleteket arra nézve, hogy a 22., 123. és 124. cikk hatálya alá 
tartozó területeken hogyan kell végezni az együttműködést és koordinációt. Ezek a standardok 
meg fogják könnyíteni az együttműködését és koordinációt a felügyeletek között.
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Módosítás 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 22 d pont (új)
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22d. A 129. cikk (1) bekezdése az (1a) 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„E cikk egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság technikai 
standardokat és iránymutatásokat dolgoz 
ki a 22., 123. és 124. cikk alkalmazásával 
kapcsolatos koordináció és együttműködés
feltételeinek meghatározása céljából.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki annak érdekében, hogy 
iránymutatással lássa el a felügyeleteket arra nézve, hogy a 22., 123. és 124. cikk hatálya alá 
tartozó területeken hogyan kell végezni az együttműködést és koordinációt. Ezek a standardok 
meg fogják könnyíteni az együttműködését és koordinációt a felügyeletek között.

Módosítás 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 22 d pont (új)
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22d. A 129. cikk (1) bekezdése az (1a) 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„E cikk egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság technikai 
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standardokat és iránymutatásokat dolgoz 
ki a 22., 123. és 124. cikk alkalmazásával 
kapcsolatos koordináció és együttműködés
feltételeinek meghatározása céljából.”

Or. en

Indokolás

A vitarendezés alkalmazási körét a felügyeleti felülvizsgálati folyamat és a közös 
kockázatértékelés egységes alkalmazásának biztosítása érdekében ki kell terjeszteni azokra a 
területekre, amelyeken a vonatkozó jogszabály „együttműködést vagy koordinációt” ír elő.

Módosítás 458
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 22 d pont (új)
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22d. A 129. cikk (1) bekezdése az (1a) 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„E cikk egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság technikai 
standardokat és iránymutatásokat dolgoz 
ki a 22., 123. és 124. cikk alkalmazásával 
kapcsolatos koordináció és együttműködés
feltételeinek meghatározása céljából.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki annak érdekében, hogy 
iránymutatással lássa el a felügyeleteket arra nézve, hogy a 22., 123. és 124. cikk hatálya alá 
tartozó területeken hogyan kell végezni az együttműködést és koordinációt. Ezek a standardok 
meg fogják könnyíteni az együttműködését és koordinációt a felügyeletek között.
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Módosítás 459
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 23 pont – 2 albekezdés

2006/48/EK irányelv
129 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hat hónapos időszak végén az 
illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor a konszolidáló felügyeleti 
hatóságnak meg kell várnia az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság által az említett 
rendelet 11. cikkének (3) bekezdése 
alapján esetleg hozott határozatot, és 
annak megfelelően kell eljárnia. A hat 
hónapos időszak az említett rendelet 
szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy 
hónapon belül meghozza határozatát. A hat 
hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

Ha a hat hónapos időszak végén bármelyik 
érintett illetékes hatóság az ügyet a(z) 
…/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével 
összhangban az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság elé utalja, akkor a konszolidáló 
felügyeleti hatóság elhalasztja döntését és 
megvárja az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság által az említett rendelet 11. 
cikkének (3) bekezdése alapján esetleg 
hozott határozatot, hogy az ügyet az uniós 
jog betartását biztosító módon rendezze, és 
végleges határozatát a Hatóság 
határozatának megfelelő módon hozza 
meg. A Hatóság elővigyázatosság elvének 
megfelelő határozata nem helyettesíti a 
konszolidáló felügyeleti hatóság külön 
prudenciális megítélését. A hat hónapos 
időszak az említett rendelet szerinti 
egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A hat hónapos 
időszak vége után vagy az együttes 
határozat meghozatala után az ügy már 
nem utalható a Hatóság elé.

Or. en

Módosítás 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 23 pont – 2 albekezdés
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hat hónapos időszak végén az 
illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor a konszolidáló felügyeleti 
hatóságnak meg kell várnia az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság által az említett 
rendelet 11. cikkének (3) bekezdése 
alapján esetleg hozott határozatot, és annak 
megfelelően kell eljárnia. A hat hónapos 
időszak az említett rendelet szerinti 
egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A hat hónapos 
időszak vége után vagy az együttes 
határozat meghozatala után az ügy már 
nem utalható a Hatóság elé.

Ha a hat hónapos időszak végén bármelyik 
érintett illetékes hatóság az ügyet a(z) 
…/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével 
összhangban az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság elé utalja, akkor a konszolidáló 
felügyeleti hatóság elhalasztja döntését és 
megvárja az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság által az említett rendelet 11. 
cikkének (3) bekezdése alapján esetleg 
hozott határozatot, hogy az ügyet az uniós 
jog betartását biztosító módon rendezze, és 
végleges határozatát a Hatóság 
határozatának megfelelő módon hozza 
meg. A Hatóság elővigyázatosság elvének 
megfelelő határozata nem helyettesíti a 
konszolidáló felügyeleti hatóság külön 
prudenciális megítélését, és annak 
megfelelően kell eljárnia. A hat hónapos 
időszak az említett rendelet szerinti 
egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A hat hónapos 
időszak vége után vagy az együttes 
határozat meghozatala után az ügy már 
nem utalható a Hatóság elé.

Or. en

Módosítás 461
Sławomir Witold Nitras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 23 pont – 2 albekezdés
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hat hónapos időszak végén az 
illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor a konszolidáló felügyeleti 

Ha a hat hónapos időszak végén bármelyik 
érintett illetékes hatóság  az ügyet a(z) 
…/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével 
összhangban az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság elé utalja, akkor a konszolidáló 
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hatóságnak meg kell várnia az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság által az említett 
rendelet 11. cikkének (3) bekezdése 
alapján esetleg hozott határozatot, és annak 
megfelelően kell eljárnia. A hat hónapos 
időszak az említett rendelet szerinti 
egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A hat hónapos 
időszak vége után vagy az együttes 
határozat meghozatala után az ügy már 
nem utalható a Hatóság elé.

felügyeleti hatóság megvárja az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság által az említett 
rendelet 11. cikkének (3) bekezdése 
alapján esetleg hozott határozatot, és annak 
megfelelően jár el. A hat hónapos időszak 
az említett rendelet szerinti egyeztető 
eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A hat hónapos 
időszak vége után vagy az együttes 
határozat meghozatala után az ügy már 
nem utalható a Hatóság elé.

Or. en

Módosítás 462
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 24 pont – b pont
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az illetékes hatóságok négy 
hónapon belül nem tudnak együttes 
határozatot hozni, úgy a 123. és 124. cikk, 
valamint a 136. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazására vonatkozó határozatot 
összevont alapon a konszolidáló felügyeleti 
hatóság hozza meg azt követően, hogy 
kellően figyelembe vette a megfelelő 
illetékes hatóságok által végrehajtott, a 
leányvállalatokra vonatkozó 
kockázatértékelést. Ha a négy hónapos 
időszak végén az illetékes hatóság az ügyet 
a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével 
összhangban az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság elé utalja, akkor a konszolidáló 
felügyeleti hatóságnak meg kell várnia az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az 
említett rendelet 11. cikkének (3) 
bekezdése alapján esetleg hozott 
határozatot, és annak megfelelően kell
eljárnia. A négy hónapos időszak az 

Amennyiben az illetékes hatóságok négy 
hónapon belül nem tudnak együttes 
határozatot hozni, úgy a 123. és 124. cikk, 
valamint a 136. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazására vonatkozó határozatot 
összevont alapon a konszolidáló felügyeleti 
hatóság hozza meg azt követően, hogy 
kellően figyelembe vette a megfelelő 
illetékes hatóságok által végrehajtott, a 
leányvállalatokra vonatkozó 
kockázatértékelést. Ha a négy hónapos 
időszak végén bármelyik érintett illetékes 
hatóság az ügyet a(z) …/…/EK rendelet 
[EBA] 11. cikkével összhangban az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, 
akkor a konszolidáló felügyeleti hatóság 
elhalasztja döntését és megvárja az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az 
említett rendelet 11. cikkének (3) 
bekezdése alapján esetleg hozott 
határozatot, hogy az ügyet az uniós jog 
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említett rendelet szerinti egyeztető 
eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A négy 
hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

betartását biztosító módon rendezze, és 
végleges határozatát a Hatóság 
határozatának megfelelően hozza meg. A 
Hatóság elővigyázatosság elvének 
megfelelő határozata nem helyettesíti a 
konszolidáló felügyeleti hatóság külön 
prudenciális megítélését. A négy hónapos 
időszak az említett rendelet szerinti 
egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A négy 
hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

Or. en

Módosítás 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 24 pont – b pont
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az illetékes hatóságok négy 
hónapon belül nem tudnak együttes 
határozatot hozni, úgy a 123. és 124. cikk, 
valamint a 136. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazására vonatkozó határozatot 
összevont alapon a konszolidáló felügyeleti 
hatóság hozza meg azt követően, hogy 
kellően figyelembe vette a megfelelő 
illetékes hatóságok által végrehajtott, a 
leányvállalatokra vonatkozó 
kockázatértékelést. Ha a négy hónapos 
időszak végén az illetékes hatóság az ügyet
a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével 
összhangban az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság elé utalja, akkor a konszolidáló 
felügyeleti hatóságnak meg kell várnia az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az 
említett rendelet 11. cikkének (3) 
bekezdése alapján esetleg hozott 

Amennyiben az illetékes hatóságok négy 
hónapon belül nem tudnak együttes 
határozatot hozni, úgy a 123. és 124. cikk, 
valamint a 136. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazására vonatkozó határozatot 
összevont alapon a konszolidáló felügyeleti 
hatóság hozza meg azt követően, hogy 
kellően figyelembe vette a megfelelő 
illetékes hatóságok által végrehajtott, a 
leányvállalatokra vonatkozó 
kockázatértékelést. Ha a négy hónapos 
időszak végén bármelyik érintett illetékes 
hatóság az ügyet a(z) …/…/EK rendelet 
[EBA] 11. cikkével összhangban az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, 
akkor a konszolidáló felügyeleti hatóság 
elhalasztja döntését és megvárja az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az 
említett rendelet 11. cikkének (3) 
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határozatot, és annak megfelelően kell
eljárnia. A négy hónapos időszak az 
említett rendelet szerinti egyeztető 
eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A négy 
hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

bekezdése alapján esetleg hozott 
határozatot, hogy az ügyet az uniós jog 
betartását biztosító módon rendezze, és 
végleges határozatát a Hatóság 
határozatának megfelelően hozza meg. A 
Hatóság elővigyázatosság elvének 
megfelelő határozata nem helyettesíti a 
konszolidáló felügyeleti hatóság külön 
prudenciális megítélését. A négy hónapos 
időszak az említett rendelet szerinti 
egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A négy 
hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

Or. en

Módosítás 464
Sławomir Witold Nitras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 24 pont – b pont
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az illetékes hatóságok négy 
hónapon belül nem tudnak együttes 
határozatot hozni, úgy a 123. és 124. cikk, 
valamint a 136. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazására vonatkozó határozatot 
összevont alapon a konszolidáló felügyeleti 
hatóság hozza meg azt követően, hogy 
kellően figyelembe vette a megfelelő 
illetékes hatóságok által végrehajtott, a 
leányvállalatokra vonatkozó 
kockázatértékelést. Ha a négy hónapos 
időszak végén az illetékes hatóság az ügyet 
a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével 
összhangban az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság elé utalja, akkor a konszolidáló 
felügyeleti hatóságnak meg kell várnia az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az 

Amennyiben az illetékes hatóságok négy 
hónapon belül nem tudnak együttes 
határozatot hozni, úgy a 123. és 124. cikk, 
valamint a 136. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazására vonatkozó határozatot 
összevont alapon a konszolidáló felügyeleti 
hatóság hozza meg azt követően, hogy 
kellően figyelembe vette a megfelelő 
illetékes hatóságok által végrehajtott, a 
leányvállalatokra vonatkozó 
kockázatértékelést. Ha a négy hónapos 
időszak végén bármelyik érintett illetékes 
hatóság az ügyet a(z) …/…/EK rendelet 
[EBA] 11. cikkével összhangban az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, 
akkor a konszolidáló felügyeleti hatóság
megvárja az Európai Bankfelügyeleti 
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említett rendelet 11. cikkének (3) 
bekezdése alapján esetleg hozott 
határozatot, és annak megfelelően kell 
eljárnia. A négy hónapos időszak az 
említett rendelet szerinti egyeztető 
eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A négy 
hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

Hatóság által az említett rendelet 11. 
cikkének (3) bekezdése alapján esetleg 
hozott határozatot, és annak megfelelően 
jár el. A négy hónapos időszak az említett 
rendelet szerinti egyeztető eljárásnak 
minősül. Az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság egy hónapon belül meghozza 
határozatát. A négy hónapos időszak vége 
után vagy az együttes határozat 
meghozatala után az ügy már nem utalható 
a Hatóság elé.

Or. en

Módosítás 465
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 24 pont – c pont
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 123. és 124. cikk, valamint a 136. cikk 
(2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó 
határozatot egyéni vagy szubkonszolidált 
alapon az EU-szintű hitelintézeti 
anyavállalat és az EU-szintű pénzügyi 
holdingtársaság anyavállalat 
leányvállalatainak felügyeletéért felelős, 
megfelelő illetékes hatóságok hozzák meg, 
a konszolidáló felügyeleti hatóság által 
kifejtett álláspontok és fenntartások kellő 
figyelembevételét követően. Ha a négy 
hónapos időszak vége előtt a konszolidáló 
felügyeleti hatóság az ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor az illetékes hatóságoknak 
meg kell várniuk az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság által az említett 
rendelet 11. cikkének (3) bekezdése 
alapján esetleg hozott határozatot, és 
annak megfelelően kell eljárniuk. A négy 
hónapos időszak az említett rendelet 

A 123. és 124. cikk, valamint a 136. cikk 
(2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó 
határozatot egyéni vagy szubkonszolidált 
alapon az EU-szintű hitelintézeti 
anyavállalat és az EU-szintű pénzügyi 
holdingtársaság anyavállalat 
leányvállalatainak felügyeletéért felelős, 
megfelelő illetékes hatóságok hozzák meg, 
a konszolidáló felügyeleti hatóság által 
kifejtett álláspontok és fenntartások kellő 
figyelembevételét követően. Ha a négy 
hónapos időszak végén bármelyik érintett
illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor az illetékes hatóság 
elhalasztja döntését és megvárja az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az 
említett rendelet 11. cikkének (3) 
bekezdése alapján esetleg hozott 
határozatot, hogy az ügyet az uniós jog 
betartását biztosító módon rendezze, és 
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szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy 
hónapon belül meghozza határozatát. A 
négy hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

végleges határozatát a Hatóság 
határozatának megfelelően hozza meg. A 
Hatóság elővigyázatosság elvének 
megfelelő határozata nem helyettesíti a 
konszolidáló felügyeleti hatóság külön 
prudenciális megítélését. A négy hónapos 
időszak az említett rendelet szerinti 
egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A négy 
hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

Or. en

Módosítás 466
Sławomir Witold Nitras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 24 pont – c pont
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 123. és 124. cikk, valamint a 136. cikk 
(2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó 
határozatot egyéni vagy szubkonszolidált 
alapon az EU-szintű hitelintézeti 
anyavállalat és az EU-szintű pénzügyi 
holdingtársaság anyavállalat 
leányvállalatainak felügyeletéért felelős, 
megfelelő illetékes hatóságok hozzák meg, 
a konszolidáló felügyeleti hatóság által 
kifejtett álláspontok és fenntartások kellő 
figyelembevételét követően. Ha a négy 
hónapos időszak vége előtt a konszolidáló 
felügyeleti hatóság az ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor az illetékes hatóságoknak meg 
kell várniuk az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság által az említett rendelet 11. 
cikkének (3) bekezdése alapján esetleg 
hozott határozatot, és annak megfelelően 

A 123. és 124. cikk, valamint a 136. cikk 
(2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó 
határozatot egyéni vagy szubkonszolidált 
alapon az EU-szintű hitelintézeti 
anyavállalat és az EU-szintű pénzügyi 
holdingtársaság anyavállalat 
leányvállalatainak felügyeletéért felelős, 
megfelelő illetékes hatóságok hozzák meg, 
a konszolidáló felügyeleti hatóság által 
kifejtett álláspontok és fenntartások kellő 
figyelembevételét követően. Ha a négy 
hónapos időszak végén bármelyik érintett
illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor az illetékes hatóságoknak meg 
kell várniuk az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság által az említett rendelet 11. 
cikkének (3) bekezdése alapján esetleg 
hozott határozatot, és annak megfelelően 
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kell eljárniuk. A négy hónapos időszak az 
említett rendelet szerinti egyeztető 
eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A négy 
hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

kell eljárniuk. A négy hónapos időszak az 
említett rendelet szerinti egyeztető 
eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A négy 
hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

Or. en

Módosítás 467
Sławomir Witold Nitras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 24 pont – e pont
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 3 bekezdés – 10 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki az e 
bekezdésben említett együttes 
döntéshozatallal kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából, a 123. 
és a 124. cikk, valamint a 132. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazása tekintetében, 
az együttes döntéshozatal elősegítésére. A 
Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz. 

törölve

A Bizottság a tizedik albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Or. en
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Módosítás 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 25 pont – 1 albekezdés
2006/48/EK irányelv
130 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben olyan válsághelyzet áll elő, 
ideértve a pénzügyi piacokon zajló 
kedvezőtlen folyamatokat is, amely 
potenciálisan veszélyezteti a piac 
likviditását és a pénzügyi rendszer 
stabilitását egy olyan tagállamban, ahol 
egy csoport tagjait engedélyezték vagy 
ahol a 42a. cikk szerinti jelentős 
fióktelepek telepedtek le, a konszolidáló 
felügyeleti hatóság – az 1. fejezet 2. 
szakaszára is figyelemmel – haladéktalanul 
riasztja a 49. cikk negyedik 
albekezdésében és az 50. cikkben említett 
hatóságokat és az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóságot és közli velük a feladataik 
ellátásához szükséges információkat. Ezek 
a kötelezettségek a 125. és a 126. cikk 
szerinti összes illetékes hatóságra és a 129. 
cikk (1) bekezdésében megnevezett 
illetékes hatóságra vonatkoznak.

Amennyiben potenciális vagy tényleges
válsághelyzet áll elő, ideértve a pénzügyi 
piacokon vagy a reálgazdaságban zajló 
potenciálisan kedvezőtlen folyamatokat is, 
amely potenciálisan veszélyezteti a piac 
likviditását és a pénzügyi rendszer 
stabilitását egy olyan tagállamban, ahol 
egy csoport tagjait engedélyezték vagy 
ahol a 42a. cikk szerinti jelentős 
fióktelepek telepedtek le, a konszolidáló 
felügyeleti hatóság – az 1. fejezet 2. 
szakaszára is figyelemmel – haladéktalanul 
riasztja az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóságot, az Európai Rendszerkockázati 
Testületet és a 49. cikk negyedik 
albekezdésében és az 50. cikkben említett 
egyéb hatóságokat, és közli velük a 
feladataik ellátásához szükséges 
információkat. Ezek a kötelezettségek a 
125. és a 126. cikk szerinti összes illetékes 
hatóságra és a 129. cikk (1) bekezdésében 
megnevezett illetékes hatóságra 
vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 469
Sławomir Witold Nitras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 30 pont – b pont
2006/48/EK irányelv
150 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az V. melléklet 15–17. pontjának 
alkalmazási feltételei;

törölve

Or. en

Módosítás 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 30 j pont (új)
2006/48/EK irányelv
151 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30j. Az irányelv a 152a. cikk után a 
következő cikkel egészül ki:

„151b. cikk
Kifogások a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokkal szemben
(1) Az értesítéstől számított négy hónapon 
belül az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
(2) Ha ezen időszak lejártával sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben, az az abban foglalt 
időpontban hatályba lép. Ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, az intézkedés nem lép hatályba.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának adott esetben történő 
meggyorsítása érdekében, a Bizottság 
kérését követően a kifogásolásról való 
korai lemondáson alapuló eljárás alapján 
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és kellően indokolt esetekben határozhat 
az első albekezdésben említett 
négyhónapos időszak lerövidítéséről.”

Or. en

Módosítás 471
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 c pont (új)
2006/49/EK irányelv
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A 32. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) Az illetékes hatóságoknak – követve 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság által 
kidolgozott iránymutatásokat – olyan 
eljárásokat kell kidolgozniuk, amelyek 
megakadályozzák az intézményeket a 
pótlólagos tőkekövetelmények – amelyek 
pedig a 2006/48/EK irányelv 111. cikke 
(1) és (2) bekezdésében megállapított 
limiteket túllépő kitettségek esetében 
terhelnék őket, ha ezek a kitettségek 10 
napon túl fennállnak – tudatos 
elkerülésében oly módon, hogy 
ideiglenesen más, akár ugyanazon a 
csoporton belüli, akár egy másik 
csoportba tartozó vállalkozáshoz viszik 
át ezeket a kitettségeket és/vagy oly 
módon, hogy mesterséges tranzakciókat 
hoznak létre a meglévő kitettség 10 
napon belüli lezárására és újranyitására.
Az illetékes hatóságok értesítik az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóságot, a 
Tanácsot és a Bizottságot ezekről a 
módszerekről.
Az intézményeknek olyan rendszereket 
kell üzemeltetniük, amelyek biztosítják, 
hogy minden, a fenti hatással járó 
tranzakcióról az illetékes hatóságok 
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azonnal jelentést kapjanak.”

Or. en

Módosítás 472
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 e pont (új)
2006/49/EK irányelv
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1e. A 38. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A tagállamok illetékes hatóságai és 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
szorosan együttműködnek az ezen 
irányelvben foglalt feladatok ellátása 
során, különösen az olyan befektetési 
szolgáltatások esetén, amelyeket 
szolgáltatásként vagy fióktelepek 
létrehozásával nyújtanak.
Az illetékes hatóságok kérésre egymás, 
valamint az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság rendelkezésére bocsátanak 
minden olyan információt, amely 
elősegíti az intézmények 
tőkemegfelelésének felügyeletét, 
különösen az ezen irányelvben 
megállapított szabályoknak való 
megfelelés ellenőrzését.”

Or. en

Módosítás 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 n pont (új)
2006/49/EK irányelv
42 b cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1n. Az irányelv a 42a. cikk után a 
következő cikkel egészül ki:

„42b. cikk
Kifogások a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokkal szemben
(1) Az értesítéstől számított négy hónapon 
belül az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
(2) Ha ezen időszak lejártával sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben, az az abban foglalt 
időpontban hatályba lép. Ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, az intézkedés nem lép hatályba.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának adott esetben történő 
meggyorsítása érdekében, a Bizottság 
kérését követően a kifogásolásról való
korai lemondáson alapuló eljárás alapján 
és kellően indokolt esetekben határozhat 
az első albekezdésben említett 
négyhónapos időszak lerövidítéséről.”

Or. en

Módosítás 474
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 2 pont
2009/65/EK irányelv
7 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat
ki az alapkezelő társaság engedélyezési
követelményeivel kapcsolatos alkalmazási 
feltételek további meghatározása céljából, 
az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
megállapított feltételek kivételével.

(6) A következetes harmonizáció és e cikk 
egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgoz ki:

a) az alapkezelő társaság engedély iránti 
kérelmében az illetékes hatóság számára 
szolgáltatandó információ 
meghatározására;
b) az e cikkben előirányzott működési 
program bejelentéséhez előírt tájékoztatás 
meghatározására és az értesítéshez előírt 
szabványos formátumok, sablonok és 
eljárások kidolgozására; és
c) az alapkezelő társaság üzleti irányítását 
végző személyek jó hírnevének és szakmai 
tapasztalatának értékelésére;

Or. en

Módosítás 475
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 3 pont
2009/65/EK irányelv
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon végrehajtási intézkedésekkel 
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából, amelyeket a 
Bizottság az e cikk (3) bekezdésében 
említett eljárások, szabályok, valamint 
szerkezeti és szervezeti követelmények 

(4) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki az e cikk (3) bekezdésében említett 
eljárások, szabályok, valamint szerkezeti és 
szervezeti követelmények alkalmazási 
feltételeinek meghatározása céljából.
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vonatkozásában fogadott el.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra vonatkozó eljárással 
összhangban fogadhatja el.

Or. en

Módosítás 476
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 4 pont
2009/65/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon végrehajtási intézkedésekkel 
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából, amelyeket a 
Bizottság az e cikk első albekezdésének a), 
b) és c) pontjában említett követelmények, 
elvek és lépések vonatkozásában fogadott 
el. 

(3) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon végrehajtási intézkedésekkel 
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából, amelyeket a 
Bizottság a (2) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett követelmények, elvek és 
lépések vonatkozásában fogadott el. 

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a Szerződés 290. 
cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokra vonatkozó eljárással 
összhangban fogadhatja el.

Or. en
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Módosítás 477
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 7 pont
2009/65/EK irányelv
43 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon végrehajtási intézkedésekkel
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából, amelyeket a 
Bizottság az e cikk (1) és (3) bekezdésében 
említett tájékoztatás tartalma, formátuma 
és módja vonatkozásában fogadott el. 

(6) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából, 
amelyeket a Bizottság az e cikk (1) és (3) 
bekezdésében említett tájékoztatás 
tartalma, formátuma és módja 
vonatkozásában fogadott el. 

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra vonatkozó eljárással 
összhangban fogadhatja el.

Or. en

Módosítás 478
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 9 pont
2009/65/EK irányelv
51 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon végrehajtási intézkedésekkel
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából, amelyeket a 
Bizottság a (4) bekezdés a), b) és c) 

5) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából, 
amelyeket a Bizottság a (4) bekezdés a), b) 
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pontjában említett kritériumok és 
szabályok vonatkozásában fogadott el.

és c) pontjában említett kritériumok és 
szabályok vonatkozásában fogadott el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra vonatkozó eljárással 
összhangban fogadhatja el.

Or. en

Módosítás 479
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 10 pont
2009/65/EK irányelv
60 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon végrehajtási intézkedésekkel
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából, amelyeket a 
Bizottság a (6) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett megállapodások, 
intézkedések és eljárások vonatkozásában 
fogadott el.

(7) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából, 
amelyeket a Bizottság a (6) bekezdés a), b) 
és c) pontjában említett megállapodások, 
intézkedések és eljárások vonatkozásában 
fogadott el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra vonatkozó eljárással 
összhangban fogadhatja el.

Or. en
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Módosítás 480
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 11 pont
2009/65/EK irányelv
61 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon végrehajtási intézkedésekkel
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából, amelyeket a 
Bizottság a (3) bekezdés a) és b) pontjában 
említett megállapodások és 
szabálytalanság-típusok vonatkozásában 
fogadott el. 

(4) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából, 
amelyeket a Bizottság a (3) bekezdés a) és 
b) pontjában említett megállapodások és 
szabálytalanság-típusok vonatkozásában 
fogadott el. 

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra vonatkozó eljárással 
összhangban fogadhatja el.

Or. en

Módosítás 481
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 12 pont
2009/65/EK irányelv
64 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon végrehajtási intézkedésekkel
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából, amelyeket a 
Bizottság a (4) bekezdés a) és b) pontjában 

(5) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából, 
amelyeket a Bizottság az 
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említett információ és eljárás 
vonatkozásában fogadott el.

információszolgáltatás formája és módja, 
valamint a (4) bekezdés a) és b) pontjában 
említett információ és eljárás 
vonatkozásában fogadott el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra vonatkozó eljárással 
összhangban fogadhatja el.

Or. en

Módosítás 482
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 14 pont
2009/65/EK irányelv
78 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság a Bizottság jóváhagyásától függő
technikai standardokat dolgozhat ki a 
Bizottság által a (3) bekezdésben szereplő 
információk vonatkozásában elfogadott 
végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából.

(8) E cikk egységes alkalmazása érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság  technikai standardokat dolgozhat 
ki a Bizottság által a (7) bekezdésnek 
megfelelően, a (3) bekezdésben szereplő 
információk vonatkozásában elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a Szerződés 290. 
cikke szerint, a végrehajtási 
intézkedésekre vonatkozó eljárással 
összhangban fogadhatja el.

Or. en
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Módosítás 483
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 16 pont
2009/65/EK irányelv
95 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 93. cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki a következőkkel kapcsolatos 
alkalmazási feltételek tekintetében:

(2) A 93. cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki a következők 
meghatározására:

a) a 93. cikk (1) bekezdésében említett 
bejelentés céljára az ÁÉKBV által 
használandó bejelentő levél standard 
mintájának formája és tartalma, beleértve 
annak megjelölését is, hogy a fordítások 
mely dokumentumokra vonatkoznak;

a) a 93. cikk (1) bekezdésében említett 
bejelentés céljára az ÁÉKBV által 
használandó bejelentő levél standard 
mintájának formája és tartalma, beleértve 
annak megjelölését is, hogy a fordítások 
mely dokumentumokra vonatkoznak;

b) a tagállamok illetékes hatóságai által 
használandó, a 93. cikk (3) bekezdésében 
említett igazolás standard mintájának 
formája és tartalma;

b) a tagállamok illetékes hatóságai által 
használandó, a 93. cikk (3) bekezdésében 
említett igazolás standard mintájának 
formája és tartalma;

c) a 93. cikk szerinti értesítés céljára az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eljárása és az elektronikus kommunikáció 
használata.

c) a 93. cikk szerinti értesítés céljára az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eljárása és az elektronikus kommunikáció 
használata.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra vonatkozó eljárással 
összhangban fogadhatja el.

Or. en
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Módosítás 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 20 e pont (új)
2009/65/EK irányelv
112 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20e. Az irányelv a 112a. cikk után a 
következő cikkel egészül ki:

„112b. cikk
Kifogások a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokkal szemben
(1) Az értesítéstől számított négy hónapon 
belül az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
(2) Ha ezen időszak lejártával sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben, az az abban foglalt 
időpontban hatályba lép. Ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, az intézkedés nem lép hatályba.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának adott esetben történő 
meggyorsítása érdekében, a Bizottság 
kérését követően a kifogásolásról való 
korai lemondáson alapuló eljárás alapján 
és kellően indokolt esetekben határozhat 
az első albekezdésben említett 
négyhónapos időszak lerövidítéséről.”

Or. en


