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Módosítás 305
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökkel 
élhet, ha az illetékes hatóság nem 
alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokat, 
különösen ha nem gondoskodik arról, hogy 
a pénzügyi piaci szereplők teljesítsék az 
említett jogszabályokban meghatározott 
követelményeket.

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökkel 
élhet, ha az illetékes hatóság nem 
alkalmazza vagy az európai uniós joggal 
vélhetően ellentétes módon alkalmazza az
1. cikk (2) bekezdésében említett erejű jogi 
aktusokat és jogszabályokat, különösen ha 
nem gondoskodik arról, hogy a pénzügyi 
piaci szereplők teljesítsék az említett 
jogszabályokban meghatározott 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökkel 
élhet, ha az illetékes hatóság nem 
alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokat, 
különösen ha nem gondoskodik arról, hogy 
a pénzügyi piaci szereplők teljesítsék az 
említett jogszabályokban meghatározott 
követelményeket.

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökkel 
élhet, ha az illetékes hatóság – az európai 
uniós joggal vélhetően ellentétes módon –
nem alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokat, 
különösen ha nem gondoskodik arról, hogy 
a pénzügyi piaci szereplők teljesítsék az 
említett jogszabályokban meghatározott 
követelményeket.

Or. en
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Módosítás 307
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökkel 
élhet, ha az illetékes hatóság nem 
alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokat, 
különösen ha nem gondoskodik arról, hogy 
a pénzügyi piaci szereplők teljesítsék az 
említett jogszabályokban meghatározott 
követelményeket.

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökkel 
élhet, ha az illetékes hatóság nem 
alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokat –
többek között a 7. cikknek megfelelően 
elfogadott technikai standardokat, 
különösen, ha nem gondoskodik arról, 
hogy a pénzügyi piaci szereplők teljesítsék 
az említett jogszabályokban meghatározott 
követelményeket.

Or. en

Indokolás

A technikai standardok következetes alkalmazása érdekében a hatóságnak felhatalmazással 
kell rendelkeznie bármilyen, az alkalmazással kapcsolatos szabálytalanság kivizsgálására.

Módosítás 308
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az uniós jogot átültető nemzeti 
jogszabályok különbségeit a tagállamok 
csak akkor tarthatják meg, ha azok 
megfelelnek az adott kockázatoknak. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
ezek a különbségek indokoltak legyenek, 
és a Bizottsággal közlik saját nemzeti 
követelményeiket, valamint a különbség 
fenntartásának okait.

Or. en
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Módosítás 309
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A pénzügyi piac szereplői közölhetik 
a Bizottsággal a nemzeti átültetés 
különbségeit, illetve az uniós jog 
feltételezett helytelen alkalmazását.

Or. en

Módosítás 310
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes 
hatóság vagy a Bizottság kérésére, vagy 
saját kezdeményezésére és az érintett 
illetékes hatóság tájékoztatását követően 
kivizsgálhatja a közösségi jog feltételezett
helytelen alkalmazását.

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes 
hatóság, a Bizottság, az Európai 
Parlament, a Tanács vagy az értékpapír-
piaci érdekképviseleti csoport kérésére, 
vagy saját kezdeményezésére és az érintett 
illetékes hatóság tájékoztatását követően 
kivizsgálhatja az uniós jog feltételezett
megsértését vagy alkalmazásának 
elmulasztását.

Or. en
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Módosítás 311
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg a 
közösségi jognak a Hatóság ajánlásának 
kézhezvételétől számított egy hónapon
belül, a Bizottság a Hatóságtól kapott 
tájékoztatást követően vagy saját 
kezdeményezésére határozatot hozhat, 
amelyben előírja az illetékes hatóság
számára, hogy hozza meg a közösségi 
jognak való megfeleléshez szükséges 
intézkedéseket.

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg
az uniós jognak a Hatóság ajánlásának 
kézhezvételétől számított 10 munkanapon
belül, a Hatóság határozatot hoz, amelyben
meghatározza a Hatóság által vizsgálat alá 
vont jogszabály helyes alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása és az egységes uniós szabálykönyv végrehajtásának 
jogbiztonságához való hozzájárulás érdekében a Hatóságot olyan helyzetbe kell hozni, hogy 
képes legyen az Európai Unió joga megsértésének helyrehozatalára. A javasolt módosítások 
ezen túlmenően lehetővé tennék a szükségtelen beavatkozásokat a Bizottság részéről, mivel 
érintetlenül hagynák az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott eljárást, amely hagyja, 
hogy a nemzeti hatóságok az ESMA ajánlásának megfelelően egy hónapon belül feloldják a 
jogsértéseket.

Módosítás 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg a 
közösségi jognak a Hatóság ajánlásának 
kézhezvételétől számított egy hónapon
belül, a Bizottság a Hatóságtól kapott 
tájékoztatást követően vagy saját 
kezdeményezésére határozatot hozhat, 
amelyben előírja az illetékes hatóság 
számára, hogy hozza meg a közösségi

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel az 
uniós jognak a Hatóság ajánlásának 
kézhezvételétől számított húsz 
munkanapon belül, a Bizottság a 
Hatóságtól kapott tájékoztatást követően 
vagy saját kezdeményezésére hivatalos 
figyelmeztetést bocsáthat ki, amelyben 
előírja az illetékes hatóság számára, hogy 
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jognak való megfeleléshez szükséges 
intézkedéseket.

hozza meg az európai uniós jognak való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket

Or. en

Módosítás 313
Marta Andreasen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg a 
közösségi jognak a Hatóság ajánlásának 
kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül, a Bizottság a Hatóságtól kapott 
tájékoztatást követően vagy saját 
kezdeményezésére határozatot hozhat, 
amelyben előírja az illetékes hatóság 
számára, hogy hozza meg a közösségi
jognak való megfeleléshez szükséges 
intézkedéseket.

(4) Ha az illetékes nemzeti hatóság nem 
felel meg az uniós jognak a Hatóság 
ajánlásának kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül, a Hatóság határozatot 
hozhat, amelyben előírja az illetékes
nemzeti hatóság számára, hogy hozza meg
az uniós jognak való megfeleléshez 
szükséges intézkedéseket

Or. en

Indokolás

A Felügyeleti Hatóságnak saját hatáskörében közvetlenül az illetékes nemzeti hatósággal kell 
kommunikálnia.

Módosítás 314
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezt a határozatot az ajánlás 
elfogadását követően legkésőbb három
hónappal meghozza. A Bizottság ezt az 
időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja.

A Hatóság ezt a határozatot az ajánlás 
elfogadását követően legkésőbb egy
hónappal meghozza.
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Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása és az egységes uniós szabálykönyv végrehajtásának 
jogbiztonságához való hozzájárulás érdekében a Hatóságot olyan helyzetbe kell hozni, hogy 
képes legyen az Európai Unió joga megsértésének helyrehozatalára. A javasolt módosítások 
ezen túlmenően lehetővé tennék a szükségtelen beavatkozásokat a Bizottság részéről, mivel 
érintetlenül hagynák az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott eljárást, amely hagyja, 
hogy a nemzeti hatóságok az ESMA ajánlásának megfelelően egy hónapon belül feloldják a 
jogsértéseket.

Módosítás 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezt a határozatot az ajánlás 
elfogadását követően legkésőbb három
hónappal meghozza. A Bizottság ezt az 
időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja.

A Bizottság ezt a határozatot az ajánlás 
elfogadását követően legkésőbb egy
hónappal meghozza. A Bizottság ezt az 
időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja.

Or. en

Módosítás 316
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság biztosítja, hogy a határozat 
címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát 
tiszteletben tartsák.

A Hatóság biztosítja, hogy a határozat 
címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát 
tiszteletben tartsák.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása és az egységes uniós szabálykönyv végrehajtásának 
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jogbiztonságához való hozzájárulás érdekében a Hatóságot olyan helyzetbe kell hozni, hogy 
képes legyen az Európai Unió joga megsértésének helyrehozatalára. A javasolt módosítások 
ezen túlmenően lehetővé tennék a szükségtelen beavatkozásokat a Bizottság részéről, mivel 
érintetlenül hagynák az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott eljárást, amely hagyja, 
hogy a nemzeti hatóságok az ESMA ajánlásának megfelelően egy hónapon belül feloldják a 
jogsértéseket.

Módosítás 317
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság és az illetékes hatóságok 
minden szükséges információt a Bizottság
rendelkezésére bocsátanak.

Az illetékes hatóságok minden szükséges 
információt a Hatóság rendelkezésére 
bocsátanak az erkölcsi kockázatú 
problémák megelőzése érdekében.

Or. en

Módosítás 318
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság és az illetékes hatóságok 
minden szükséges információt a Bizottság
rendelkezésére bocsátanak.

Az illetékes hatóságok minden szükséges 
információt a Hatóság rendelkezésére 
bocsátanak.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása és az egységes uniós szabálykönyv végrehajtásának 
jogbiztonságához való hozzájárulás érdekében a Hatóságot olyan helyzetbe kell hozni, hogy 
képes legyen az Európai Unió joga megsértésének helyrehozatalára. A javasolt módosítások 
ezen túlmenően lehetővé tennék a szükségtelen beavatkozásokat a Bizottság részéről, mivel 
érintetlenül hagynák az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott eljárást, amely hagyja, 
hogy a nemzeti hatóságok az ESMA ajánlásának megfelelően egy hónapon belül feloldják a 
jogsértéseket.
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Módosítás 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben 
említett határozat kézhezvételétől számított 
tíz munkanapon belül tájékoztatja a 
Bizottságot és a Hatóságot a bizottsági
határozat végrehajtása érdekében hozott 
vagy hozandó intézkedéseiről.

(5) Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben 
említett határozat kézhezvételétől számított 
tíz munkanapon belül tájékoztatja a 
Bizottságot és a Hatóságot a bizottsági
hivatalos vélemény végrehajtása érdekében 
hozott vagy hozandó intézkedéseiről

Or. en

Módosítás 320
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben 
említett határozat kézhezvételétől számított 
tíz munkanapon belül tájékoztatja a 
Bizottságot és a Hatóságot a bizottsági
határozat végrehajtása érdekében hozott 
vagy hozandó intézkedéseiről.

(5) Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben 
említett határozat kézhezvételétől számított 
tíz munkanapon belül tájékoztatja a 
Bizottságot és a Hatóságot a hatósági
határozat végrehajtása érdekében hozott 
vagy hozandó intézkedéseiről.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása és az egységes uniós szabálykönyv végrehajtásának 
jogbiztonságához való hozzájárulás érdekében a Hatóságot olyan helyzetbe kell hozni, hogy 
képes legyen az Európai Unió joga megsértésének helyrehozatalára.
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Módosítás 321
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha 
az illetékes hatóság nem felel meg az e 
cikk (4) bekezdésében említett 
határozatnak az abban meghatározott 
időtartamon belül, és ha a piaci verseny 
egyenlő feltételeinek fenntartása vagy 
helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer 
szabályos működésének és integritásának 
biztosítása érdekében szükséges, hogy az 
illetékes hatóság kellő időben orvosolja a 
megfelelés hiányát, a Hatóság –
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok vonatkozó előírásai 
a pénzügyi piaci szereplőkre közvetlenül 
alkalmazandók – a pénzügyi piaci 
szereplőnek címzett egyedi határozatot 
hozhat, amelyben előírja a közösségi jog 
szerinti kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges intézkedések meghozatalát, 
beleértve tevékenységek megszüntetését.

törölve

Or. en

Módosítás 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az 
illetékes hatóság nem felel meg az e cikk
(4) bekezdésében említett határozatnak az 
abban meghatározott időtartamon belül, és 
ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek 
fenntartása vagy helyreállítása, illetve a 
pénzügyi rendszer szabályos működésének 

(6) Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 258. cikke szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes 
hatóság nem felel meg az e cikk (4) 
bekezdésében említett hivatalos 
véleménynek az abban meghatározott 
időtartamon belül, és ha a piaci verseny 
egyenlő feltételeinek fenntartása vagy 
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és integritásának biztosítása érdekében 
szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő 
időben orvosolja a megfelelés hiányát, a 
Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályok 
vonatkozó előírásai a pénzügyi piaci 
szereplőkre közvetlenül alkalmazandók – a 
pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi 
határozatot hozhat, amelyben előírja a 
közösségi jog szerinti kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve tevékenységek 
megszüntetését.

helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer 
szabályos működésének és integritásának 
biztosítása érdekében szükséges, hogy az 
illetékes hatóság kellő időben orvosolja a 
megfelelés hiányát, a Hatóság –
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok vonatkozó előírásai a 
pénzügyi piaci szereplőkre közvetlenül 
alkalmazandók – a pénzügyi piaci 
szereplőnek címzett egyedi határozatot 
hozhat, amelyben előírja az uniós jog 
szerinti kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges intézkedések meghozatalát, 
beleértve tevékenységek megszüntetését.

Or. en

Módosítás 323
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az 
illetékes hatóság nem felel meg az e cikk
(4) bekezdésében említett határozatnak az 
abban meghatározott időtartamon belül, és 
ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek 
fenntartása vagy helyreállítása, illetve a 
pénzügyi rendszer szabályos működésének 
és integritásának biztosítása érdekében 
szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő 
időben orvosolja a megfelelés hiányát, a 
Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályok 
vonatkozó előírásai a pénzügyi piaci 
szereplőkre közvetlenül alkalmazandók –
a pénzügyi piaci szereplőnek címzett 
egyedi határozatot hozhat, amelyben 
előírja a közösségi jog szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 

(6) Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 258. cikke szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes 
hatóság nem felel meg az e cikk (4) 
bekezdésében említett határozatnak az 
abban meghatározott időtartamon belül, és 
ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek 
fenntartása vagy helyreállítása, illetve a 
pénzügyi rendszer szabályos működésének 
és integritásának biztosítása érdekében 
szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő 
időben orvosolja a megfelelés hiányát, a 
Hatóság – az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályoknak megfelelően – a 
pénzügyi intézménynek címzett egyedi 
határozatot hoz, amelyben előírja az uniós
jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges intézkedések meghozatalát, 
beleértve tevékenységek megszüntetését.
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tevékenységek megszüntetését.

Or. en

Indokolás

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Módosítás 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság határozatának összhangban kell 
lennie a Bizottság által a (4) bekezdés 
alapján hozott határozattal.

A Hatóság határozatának összhangban kell 
lennie a Bizottság által a (4) bekezdés 
alapján kiadott hivatalos véleménnyel.

Or. en

Módosítás 325
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság határozatának összhangban kell 
lennie a Bizottság által a (4) bekezdés 
alapján hozott határozattal.

A Hatóság határozatának összhangban kell 
lennie a Hatóság által a (4) bekezdés 
alapján hozott határozattal.

Or. en
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Indokolás

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Módosítás 326
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fent bemutatott eljárás során felmerülő 
minden jogi és bírósági költséget a 
Hatóság nevében a Bizottság visel.

Or. en

Módosítás 327
Gianni Pittella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (6) bekezdés értelmében elfogadott 
határozatok adott esetben minden olyan 
pénzügyi intézményre alkalmazandók, 
amelyek a meg nem felelő joghatóságban 
aktívak.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása érdekében azon esetekben, amikor a Hatóság egy pénzügyi 
intézménynek címzett egyedi határozatot hoz, e határozat a piac összes többi olyan hazai vagy 
határokon átnyúló szereplőjére is érvényes, amelyek az érintett tagállamban működnek. A 
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„tartsd be vagy indokold meg” elvének kell vonatkoznia az illetékes hatóság által a Hatóság 
határozatainak nyomon követése céljából hozott intézkedésekre is, és nem csak 
„megfelelniük” kell ezeknek a határozatoknak.

Módosítás 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (4) vagy a (6) bekezdés szerinti
határozat tárgyát képező tényekkel 
kapcsolatban az illetékes hatóságok által 
hozott intézkedéseknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
említett határozatokkal.

A (4) vagy a (6) bekezdés szerinti
hivatalos vélemény tárgyát képező
kérdésekkel kapcsolatos intézkedések 
meghozatalakor az illetékes hatóságoknak
az említett hivatalos véleménynek vagy –
az adott esettől függően – határozatnak 
megfelelően kell eljárniuk.

Or. en

Módosítás 329
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (4) vagy a (6) bekezdés szerinti 
határozat tárgyát képező tényekkel 
kapcsolatban az illetékes hatóságok által 
hozott intézkedéseknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
említett határozatokkal.

A (4) vagy (6) bekezdés szerinti határozat 
tárgyát képező kérdésekkel kapcsolatos 
intézkedések meghozatalakor az illetékes
hatóságoknak az említett határozatoknak 
megfelelően kell eljárniuk.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása érdekében azon esetekben, amikor a Hatóság egy pénzügyi 
intézménynek címzett egyedi határozatot hoz, e határozat a piac összes többi olyan hazai vagy 
határokon átnyúló szereplőjére is érvényes, amelyek az érintett tagállamban működnek. A 
„tartsd be vagy indokold meg” elvének kell vonatkoznia az illetékes hatóság által a Hatóság 
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határozatainak nyomon követése céljából hozott intézkedésekre is, és nem csak 
„megfelelniük” kell ezeknek a határozatoknak.

Módosítás 330
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Hatóság éves jelentésében 
megnevezi, mely nemzeti hatóságok és 
pénzügyi piaci szereplők nem felelnek 
meg a (4) és (6) bekezdésben említett 
határozatoknak.

Or. en

Módosítás 331
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A (6) bekezdés értelmében elfogadott 
határozatok minden olyan pénzügyi 
intézményre alkalmazandók, amelyek a 
meg nem felelő joghatóságban aktívak.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása érdekében azon esetekben, amikor a Hatóság egy pénzügyi 
intézménynek címzett egyedi határozatot hoz az ilyen szabályok következetes alkalmazásával 
kapcsolatban, e határozat a piac összes többi olyan hazai vagy határokon átnyúló 
szereplőjére is érvényes, amelyek az érintett tagállamban működnek.
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Módosítás 332
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
Fellépés vészhelyzetekben

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását a Közösségben, a 
Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a 
Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy 
az ESRB a Hatóságnak címzett 
határozatot fogadhat el, amelyben 
megállapítja e rendelet alkalmazásában a 
vészhelyzet fennállását.
(2) Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat, amelyben előírja az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és 
integritását vagy a pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének stabilitását 
esetleg veszélyeztető kockázatok kezelése 
céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi piaci szereplők és az illetékes 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.
(3) A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha 
az illetékes hatóság nem felel meg a 
hatóság (2) bekezdésben említett 
határozatának az abban meghatározott 
időtartamon belül, a Hatóság –
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó előírások a pénzügyi piaci 
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szereplőkre közvetlenül alkalmazandók –
a pénzügyi piaci szereplőnek címzett 
egyedi határozatot hozhat, amelyben
előírja az említett jogszabályok szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését.
(4) A (3) bekezdés alapján elfogadott 
határozatok irányadók az illetékes 
hatóságok által ugyanabban a tárgyban 
hozott bármely korábbi határozattal 
szemben.
A (2) vagy a (3) bekezdés szerinti 
határozat tárgyát képező tényekkel 
kapcsolatban az illetékes hatóságok által 
hozott intézkedéseknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
említett határozatokkal.

Or. en

Módosítás 333
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását a Közösségben, a
Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a 
Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy 
az ESRB a Hatóságnak címzett határozatot 
fogadhat el, amelyben megállapítja e 
rendelet alkalmazásában a vészhelyzet 
fennállását.

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Európai Unióban, 
a Tanács a Bizottsággal, az ESRB-vel, 
illetve adott esetben az Európai 
Felügyeleti Hatósággal folytatott 
megfelelő konzultációt követően a
Hatóságnak címzett határozatot fogadhat 
el, amelyben megállapítja e rendelet 
alkalmazásában a vészhelyzet fennállását.

Or. en
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Módosítás 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását a Közösségben, a 
Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a 
Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy 
az ESRB a Hatóságnak címzett határozatot 
fogadhat el, amelyben megállapítja e 
rendelet alkalmazásában a vészhelyzet 
fennállását.

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Európai Unióban,
a Tanács – saját kezdeményezésére, illetve
a Hatóság, a Bizottság vagy az ESRB
kérése nyomán – a Hatóságnak címzett 
határozatot fogadhat el, amelyben 
megállapítja e rendelet alkalmazásában a 
vészhelyzet fennállását.

Or. en

Módosítás 335
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását a Közösségben, a 
Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a
Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy 
az ESRB a Hatóságnak címzett 
határozatot fogadhat el, amelyben
megállapítja e rendelet alkalmazásában a 
vészhelyzet fennállását.

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Európai Unióban, 
az ESRB – saját kezdeményezésére, illetve 
a Hatóság, az Európai Parlament vagy a
Bizottság kérése nyomán –figyelmeztetést 
adhat ki, amelyben bejelenti e rendelet 
alkalmazásában a vészhelyzet fennállását.
Ez a figyelmeztetés további követelmények 
nélkül lehetővé teszi a Hatóság számára a 
(3) bekezdésben említett egyéni 
határozatok elfogadását.
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Or. en

Indokolás

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Módosítás 336
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását a Közösségben, a 
Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a 
Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy 
az ESRB a Hatóságnak címzett határozatot 
fogadhat el, amelyben megállapítja e 
rendelet alkalmazásában a vészhelyzet 
fennállását.

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Európai Unióban, 
az ESRB – saját kezdeményezésére, illetve
a Hatóság, az Európai Parlament vagy egy 
tagállam kérése nyomán – a Hatóságnak 
címzett határozatot fogadhat el, amelyben 
megállapítja e rendelet alkalmazásában a 
vészhelyzet fennállását.

Or. en

Módosítás 337
Marta Andreasen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
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részének stabilitását a Közösségben, a 
Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a 
Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy
az ESRB a Hatóságnak címzett határozatot 
fogadhat el, amelyben megállapítja e 
rendelet alkalmazásában a vészhelyzet 
fennállását.

részének stabilitását az Európai Unióban, 
az ESRB a Hatóságnak címzett határozatot 
fogadhat el, amelyben megállapítja a 
vészhelyzet fennállását.

Or. en

Indokolás

Az ESRB-nek szabad kezet kell adni a vészhelyzetben történő azonnali cselekvésre.

Módosítás 338
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását a Közösségben, a 
Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a 
Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy 
az ESRB a Hatóságnak címzett
határozatot fogadhat el, amelyben 
megállapítja e rendelet alkalmazásában a 
vészhelyzet fennállását.

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Európai Unióban, 
a Bizottság vagy a Hatóság elnöke – saját 
kezdeményezésére, illetve a Tanács, 
ESRB, az Európai Parlament vagy az 
érdekeltek csoportja kérése nyomán –
határozatot fogadhat el, amelyben 
megállapítja e rendelet alkalmazásában a 
vészhelyzet fennállását.

Or. en
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Módosítás 339
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását a Közösségben, a 
Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a 
Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy
az ESRB a Hatóságnak címzett határozatot 
fogadhat el, amelyben megállapítja e 
rendelet alkalmazásában a vészhelyzet 
fennállását.

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Unióban, a 
Bizottság az ESRB ajánlását követően a 
Hatóságnak címzett határozatot fogadhat 
el, amelyben megállapítja e rendelet 
alkalmazásában a vészhelyzet fennállását.

Or. en

Indokolás

Az ESRB a legmegfelelőbb testület a vészhelyzet megállapítására. Mivel azonban a 
vészhelyzet fennállásának megállapítása jelentős mérlegelési jogkört igényel, a Szerződés 
értelmében a Bizottságnak kell lennie ama jogi személynek, amely a végső döntést meghozza, 
és ehhez bizonyos szintű mérlegelési jogkörrel kell felruházni. A Szerződés előírja továbbá a 
Hatóság bizottsági határozat révén történő felhatalmazását a 10. cikk fennmaradó részében 
számára biztosított további jogkörök gyakorlásához.

Módosítás 340
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ESRB következtetéseivel 
kapcsolatban az ESRB elnöke, az Európai 
Parlament és az illetékes biztos utólagos 
eszmecserét tart, majd azok a lehető 
leghamarabb hatályba lépnek.

Or. en
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Indokolás

A folyamat demokratikus felügyeletének biztosítása érdekében az ESRB és a Bizottság 
magyarázattal tartozik a Parlament számára azzal kapcsolatban, hogy miért nyilvánítanak 
valamely eseményt vészhelyzetnek.

Módosítás 341
Diogo Feio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Tanács a figyelmeztetés 
közzétételével egy időben értesíti az 
Európai Parlamentet, az ESRB-t, a 
Bizottságot és az Európai Felügyeleti 
Hatóságot.

Or. en

Módosítás 342
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat, amelyben előírja az
illetékes hatóságok számára, hogy az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg
a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és integritását 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását esetleg 
veszélyeztető kockázatok kezelése 
céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi piaci szereplők és az illetékes 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 

(2) Ha az ESRB az (1) bekezdés szerinti 
figyelmeztetést tesz közzé, vagy ha a 
Bizottság vagy a Tanács saját 
kezdeményezésére vagy a Hatóság, az 
Európai Parlament vagy valamely 
tagállam kérése nyomán határozatot 
fogad el, amelyben olyan indokolt vagy 
hasonló körülmények fennállását állapítja 
meg, amikor a nemzeti hatóságok 
összehangolt intézkedése szükséges a 
pénzügyi piacok szabályos működését és 
integritását vagy az Európai Unió 
pénzügyi rendszere egészének vagy egy 
részének stabilitását komolyan 
veszélyeztető káros fejlemények kezelése 
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előírásokat. céljából; a Hatóság – további 
követelmények nélkül– egyedi 
határozatokat fogadhat el az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban a pénzügyi piacok szabályos 
működését és integritását vagy a pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének 
stabilitását esetleg veszélyeztető 
kockázatok kezelése céljából, annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi piaci 
szereplők és az illetékes hatóságok 
teljesítik az adott jogszabályokban 
meghatározott előírásokat.

Or. en

Módosítás 343
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat, amelyben előírja az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg
a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és 
integritását vagy a pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének stabilitását 
esetleg veszélyeztető kockázatok kezelése 
céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi piaci szereplők és az illetékes 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

(2) Ha az ESRB úgy véli, hogy a nemzeti 
hatóságok összehangolt intézkedése 
szükséges a pénzügyi piacok szabályos 
működését és integritását vagy a pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének 
stabilitását veszélyeztető káros 
fejlemények kezeléséhez, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat, amelyben előírja az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg
az ezen fejlemények kezeléséhez szükséges 
intézkedéseket, annak biztosításával, hogy 
a pénzügyi piaci szereplők és az illetékes 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

Or. en
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Indokolás

A pénzügyi szolgáltatások uniós egységes piacának létrehozása összehangolt cselekvést tesz 
szükségessé annak érdekében, hogy szembe lehessen szállni az esetlegesen felmerülő 
vészhelyzetekkel, mivel az egyik tagállamban megjelenő válság gyorsan átterjedhet a 
határokon túlra. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy a Hatóságnak az illetékes nemzeti 
hatóságokra közvetlenül alkalmazandó határozatok meghozatalára irányuló jogköre megfelel 
a Hatóság nemzeti fellépések ösztönzésére, illetve koordinációjára vonatkozó feladatkörének.

Módosítás 344
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat, amelyben előírja az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és integritását 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását esetleg 
veszélyeztető kockázatok kezelése 
céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi piaci szereplők és az illetékes 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint bejelentik a 
vészhelyzet fennállását, a Hatóság annak 
biztosításához szükséges egyedi 
határozatokat hoz, hogy az illetékes 
hatóságok a tagállami költségvetésekre 
gyakorolt hatás figyelembevételével és az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és integritását 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását esetleg 
veszélyeztető kockázatok kezelése 
céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi piaci szereplők és az illetékes 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

Or. en
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Módosítás 345
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi
határozatokat hozhat, amelyben előírja az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és integritását 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását esetleg 
veszélyeztető kockázatok kezelése 
céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi piaci szereplők és az illetékes 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint bejelentik a 
vészhelyzet fennállását, a Hatóság a 
tagállamok illetékes hatóságaihoz címzett
határozatokat hozhat, amelyekben előírja
számukra, hogy az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban hozzák meg a szükséges 
intézkedéseket a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását esetleg veszélyeztető 
kockázatok kezelése céljából, annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi piaci 
szereplők és az illetékes hatóságok 
teljesítik az adott jogszabályokban 
meghatározott előírásokat.

Or. en

Módosítás 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi
határozatokat hozhat, amelyben előírja az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és integritását 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását esetleg 
veszélyeztető kockázatok kezelése 

(2) Ha az (1) bekezdés szerint bejelentik a 
vészhelyzet fennállását, a Hatóság a 
tagállamok illetékes hatóságaihoz címzett
határozatokat hozhat, amelyekben előírja
számukra, hogy az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban hozzák meg a szükséges 
intézkedéseket a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását esetleg veszélyeztető 
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céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi piaci szereplők és az illetékes 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

kockázatok kezelése céljából, annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi piaci 
szereplők és az illetékes hatóságok 
teljesítik az adott jogszabályokban 
meghatározott előírásokat.

Or. en

Módosítás 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat, amelyben előírja az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és integritását 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását esetleg 
veszélyeztető kockázatok kezelése 
céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi piaci szereplők és az illetékes 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

(2) Ha az ESRB az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat, amelyekben előírja 
az illetékes hatóságok számára, hogy ezzel 
a rendelettel és az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban hozzák meg a szükséges 
intézkedéseket a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását esetleg veszélyeztető 
kockázatok kezelése céljából, annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi piaci 
szereplők és az illetékes hatóságok 
teljesítik az adott jogszabályokban 
meghatározott előírásokat.

Or. en
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Módosítás 348
Diogo Feio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Kedvezőtlen fejlemények esetén, 
amelyek komolyan veszélyeztethetik a 
pénzügyi piacok szabályos működését és 
integritását vagy a pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének stabilitását 
az Európai Unióban, a Hatóság 
tevékenyen elősegíti és – ha szükségesnek 
tekinti – koordinálja az érintett illetékes 
nemzeti felügyeleti hatóságok által hozott 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Kedvezőtlen fejlemények esetén, 
amelyek komolyan veszélyeztethetik a 
pénzügyi piacok szabályos működését és 
integritását vagy a pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének stabilitását 
az Európai Unióban, a Hatóság 
tevékenyen elősegíti és – ha szükségesnek 
tekinti – koordinálja az érintett illetékes 
nemzeti felügyeleti hatóságok által hozott 
intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Tanács kellő időközönként, de 
legalább havonta egyszer felülvizsgálja az 
(1) bekezdés szerinti határozatot, és amint 
lehet, bejelenti a vészhelyzet megszűnését.

Or. en

Módosítás 351
Diogo Feio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Tanács kellő időközönként, de 
legalább havonta egyszer felülvizsgálja az 
(1) bekezdés szerinti határozatot, és amint 
lehet, bejelenti a vészhelyzet megszűnését.

Or. en

Módosítás 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha 
az illetékes hatóság nem felel meg a 
hatóság (2) bekezdésben említett 
határozatának az abban meghatározott 
időtartamon belül, a Hatóság –
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 

törölve
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említett jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó előírások a pénzügyi piaci 
szereplőkre közvetlenül alkalmazandók –
a pénzügyi piaci szereplőnek címzett 
egyedi határozatot hozhat, amelyben 
előírja az említett jogszabályok szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését.

Or. en

Módosítás 353
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az 
illetékes hatóság nem felel meg a hatóság
(2) bekezdésben említett határozatának az 
abban meghatározott időtartamon belül, a 
Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó előírások a 
pénzügyi piaci szereplőkre közvetlenül 
alkalmazandók – a pénzügyi piaci 
szereplőnek címzett egyedi határozatot
hozhat, amelyben előírja az említett 
jogszabályok szerinti kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve tevékenységek
megszüntetését.

(3) Az Az Európai Unió működéséről 
szóló Szerződés 258. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az 
illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság
(2) bekezdésben említett határozatának az 
abban meghatározott időtartamon belül, a 
Hatóság – az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályoknak megfelelően – a 
pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi 
határozatot hoz, amelyben előírja az 
említett jogszabályok szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve
bármely tevékenység megszüntetését.

Or. en

Indokolás

Az egységes uniós piac stabilitása érdekében a pénzügyi intézményekre vészhelyzet esetén 
közvetlenül alkalmazandó egyedi határozatok hatályát nem szabad korlátozni.
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Módosítás 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdés alapján elfogadott 
határozatok irányadók az illetékes 
hatóságok által ugyanabban a tárgyban 
hozott bármely korábbi határozattal 
szemben.

törölve

Or. en

Módosítás 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) vagy a (3) bekezdés szerinti 
határozat tárgyát képező tényekkel 
kapcsolatban az illetékes hatóságok által 
hozott intézkedéseknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
említett határozatokkal.

törölve

Or. en

Módosítás 356
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) vagy a (3) bekezdés szerinti határozat 
tárgyát képező tényekkel kapcsolatban az 
illetékes hatóságok által hozott 
intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell

A (2) vagy a (3) bekezdés szerinti határozat 
tárgyát képező tényekkel kapcsolatban az 
illetékes hatóságok által hozott 
intézkedéseknek meg kell felelniük az 
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lenniük az említett határozatokkal. említett határozatoknak. A határozatok 
nem teljesítése esetén az illetékes 
hatóságoknak megfelelő írásos indoklást 
kell benyújtaniuk az ESRB-hez és a 
Hatósághoz.

Or. en

Indokolás

A „tartsd be vagy indokold meg” elv a Hatóságok lehetséges vészhelyzetek kezelésére 
irányuló határozatainak betartására ösztönözné az illetékes nemzeti hatóságokat.

Módosítás 357
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben az ESRB az (1) 
bekezdés szerinti határozatot hozott, azt 
rendszeres időközönként és a Hatóság, a 
Parlament, a Tanács vagy a Bizottság 
kérésére felülvizsgálja, és adott esetben 
bejelenti a vészhelyzet megszűnését.  

Or. en

Indokolás

A 10. cikk szerint bejelentett vészhelyzetet szorosan nyomon kell követni. Ezenfelül az ESRB-
nek képesnek kell lennie arra, hogy bejelentse a vészhelyzet megszűnését.  

Módosítás 358
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság az (1) bekezdés 
értelmében az Európai Rendszerkockázati 
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Testület javaslatára, illetve az Európai 
Parlament vagy a Tanács kérésére 
visszavonhatja határozatát.

Or. en

Indokolás

Az ESRB a legmegfelelőbb testület a vészhelyzet megszűnésének megállapítására. A 
Parlamentet és a Tanácsot fel kell jogosítani arra, hogy kérhessék a válságidőszak végének 
bejelentését. Mivel azonban a vészhelyzet végének vagy fennállásának megállapítása jelentős 
mérlegelési jogkört igényel, a Szerződés értelmében a Bizottságnak kell lennie ama jogi 
személynek, amely a döntését visszavonhatja, és ehhez bizonyos szintű mérlegelési jogkörrel 
kell felruházni.

Módosítás 359
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság ezt a határozatot 
rendszeres időközönként és az Európai 
Felügyeleti Hatóság, az ESRB vagy a 
Tanács kérésére felülvizsgálja.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk, hogy a vészhelyzet fennállásának megállapítását az európai felügyeleti hatóságok 
is kezdeményezhessék. 

Módosítás 360
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
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Amennyiben a vészhelyzet azonnali 
intézkedést kíván, és nem lehet várni az 
ESRB határozatára, a Hatóság hozhat 
olyan döntéseket, amelyek általánosan és 
közvetlenül alkalmazhatók a pénzügyi 
piaci szereplőkre. Ezekről a sürgősségi 
intézkedésekről haladéktalanul értesítik az 
ESRB-t. Amennyiben az ESRB 15 napon 
belül nem erősíti meg a vészhelyzet 
fennállását, az intézkedések hatályukat 
vesztik.

Or. en

Indokolás

Egyes esetekben igen gyors intézkedésre van szükség, és ilyenkor nehézkes volna kivárni az 
ESRB teljes döntési eljárásának lefolytatását. Ezért hasznos volna, ha az európai felügyeleti 
hatóságoknak engedélyük volna arra, hogy vészhelyzeti döntéseket hozhassanak, azzal a 
feltétellel, hogy ezekről haladéktalanul tájékoztatják az ESRB-t, és e döntéseik legfeljebb két 
hétig maradnak érvényben, ezt követően pedig csak akkor, ha az ESRB megerősítette a 
vészhelyzet fennállását. 

Módosítás 361
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely illetékes 
hatóság nem ért egyet egy másik illetékes 
hatóság eljárásával vagy egy 
intézkedésének tartalmával vagy a 
tétlenségével olyan területen, ahol az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok együttműködést, koordinációt 
vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél 
több tagállam illetékes hatóságai számára, 
a Hatóság egy vagy több érintett illetékes 
hatóság kérésére a (2) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban
segítheti az illetékes hatóságokat a 
megállapodás elérésében.

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely illetékes 
hatóság nem ért egyet egy másik illetékes 
hatóság eljárásával vagy egy 
intézkedésének tartalmával vagy a 
tétlenségével olyan területen, ahol az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok együttműködést, koordinációt 
vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél 
több tagállam illetékes hatóságai számára,
és a végső felelősséget nem ruházzák a 
csoportfelügyeleti hatóságra, a Hatóság
saját kezdeményezésére vagy egy vagy 
több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
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összhangban átveheti a vezető szerepet 
abban, hogy segítse az illetékes 
hatóságokat a megállapodás elérésében.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az ágazati jogszabályok a végső felelősséget már egy csoportfelügyeleti 
hatóságra ruházták, világossá kell tenni, hogy az elsőbbséget élvez az európai felügyeleti 
hatóság jogköreivel szemben. Ellenkező esetben teret engednénk a félreértéseknek az ágazati 
jogszabályok elsőbbsége és az európai felügyeleti hatóság hatásköreinek vonatkozásában, 
mely utóbbi hatásköreit végső soron az ágazati jogszabályokból meríti.

Módosítás 362
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely illetékes 
hatóság nem ért egyet egy másik illetékes 
hatóság eljárásával vagy egy 
intézkedésének tartalmával vagy a 
tétlenségével olyan területen, ahol az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok együttműködést, koordinációt 
vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél 
több tagállam illetékes hatóságai számára, 
a Hatóság egy vagy több érintett illetékes 
hatóság kérésére a (2) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban
segítheti az illetékes hatóságokat a 
megállapodás elérésében.

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely illetékes 
hatóság nem ért egyet egy másik illetékes 
hatóság eljárásával vagy egy 
intézkedésének tartalmával vagy a 
tétlenségével olyan területen, ahol az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok együttműködést, koordinációt 
vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél 
több tagállam illetékes hatóságai számára, 
a Hatóság saját kezdeményezésére vagy
egy vagy több érintett illetékes hatóság 
kérésére a (2) – (4) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban
átveszi a vezető szerepet abban, hogy 
segítse az illetékes hatóságokat a nemzeti 
érdekeket érintő megállapodás elérésében.

Or. en
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Módosítás 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely illetékes 
hatóság nem ért egyet egy másik illetékes 
hatóság eljárásával vagy egy 
intézkedésének tartalmával vagy a 
tétlenségével olyan területen, ahol az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok együttműködést, koordinációt 
vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél 
több tagállam illetékes hatóságai számára, 
a Hatóság egy vagy több érintett illetékes 
hatóság kérésére a (2) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban
segítheti az illetékes hatóságokat a 
megállapodás elérésében.

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely illetékes 
hatóság nem ért egyet egy másik illetékes 
hatóság eljárásával vagy egy 
intézkedésének tartalmával vagy a 
tétlenségével olyan területen, ahol az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok együttműködést, koordinációt 
vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél 
több tagállam illetékes hatóságai számára, 
a Hatóság egy vagy több érintett illetékes 
hatóság kérésére a (2) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban
vezető szerepet vállalhat abban, hogy 
segítse az illetékes hatóságokat a 
megállapodás elérésében.

Or. en

Módosítás 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely illetékes 
hatóság nem ért egyet egy másik illetékes
hatóság eljárásával vagy egy 
intézkedésének tartalmával vagy a 
tétlenségével olyan területen, ahol az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett
jogszabályok együttműködést,
koordinációt vagy közös döntéshozatalt 

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely illetékes 
hatóság nem ért egyet egy másik illetékes
hatóság eljárásával vagy egy 
intézkedésének tartalmával vagy a 
tétlenségével az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban meghatározott 
esetekben, a Hatóság egy vagy több érintett 
illetékes hatóság kérésére a (2) 



AM\809369HU.doc 37/91 PE439.919v01-00

HU

írnak elő egynél több tagállam illetékes 
hatóságai számára, a Hatóság egy vagy 
több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban segítheti az illetékes 
hatóságokat a megállapodás elérésében.

bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban segítheti az illetékes 
hatóságokat a megállapodás elérésében.

Or. en

Módosítás 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely illetékes 
hatóság nem ért egyet egy másik illetékes
hatóság eljárásával vagy egy 
intézkedésének tartalmával vagy a 
tétlenségével olyan területen, ahol az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett
jogszabályok együttműködést,
koordinációt vagy közös döntéshozatalt 
írnak elő egynél több tagállam illetékes 
hatóságai számára, a Hatóság egy vagy 
több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban segítheti az illetékes 
hatóságokat a megállapodás elérésében.

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely illetékes 
hatóság nem ért egyet egy másikilletékes
hatóság eljárásával vagy egy 
intézkedésének tartalmával vagy a 
tétlenségével az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban meghatározott 
területeken, a Hatóság egy vagy több 
érintett illetékes hatóság kérésére a (2) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban segítheti az illetékes 
hatóságokat a megállapodás elérésében.

Or. en

Indokolás

Taking into account the importance and  possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while  
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.
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Módosítás 366
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az egyeztető szakasz végén az 
illetékes hatóságok nem jutottak 
megállapodásra, a Hatóság határozatot 
hozhat, amelyben felszólítja őket konkrét 
intézkedések meghozatalára vagy valamely 
cselekvés mellőzésére az ügy rendezése 
érdekében, a közösségi joggal 
összhangban.

(3) Ha az egyeztető szakasz végén az 
illetékes hatóságok nem jutottak 
megállapodásra, a Hatóság az érintett 
illetékes hatóságokra nézve kötelező erejű
határozatot hozhat, amelyben az uniós 
joggal való összhang biztosítása céljából
felszólítja őket konkrét intézkedések 
meghozatalára vagy valamely cselekvés 
mellőzésére az ügy rendezése érdekében.

Or. en

Indokolás

A hatékony és tényleges felügyelet és jogbiztonság biztosítása érdekében, valamint a
felügyeleti közösségen belüli bizalom növelése érdekében a Hatóság vitás kérdések 
rendezésére irányuló határozatait kötelező erejűvé kell tenni a határozat címzettje(i) számára. 
Az EU jogi kerete nem teszi lehetővé, hogy a Hatóság mérlegelési jogkört kapjon. A Hatóság 
felügyeleti kérdésekben kialakult vitás kérdések rendezésére vonatkozó hatásköre ezért nem 
lehet „összhangban” a közösségi jogszabályokkal. A vitás kérdések megoldásával kapcsolatos 
hatáskörnek inkább az uniós jognak való megfelelés biztosítását kellene céloznia. 

Módosítás 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az egyeztető szakasz végén az 
illetékes hatóságok nem jutottak 
megállapodásra, a Hatóság határozatot 
hozhat, amelyben felszólítja őket konkrét 
intézkedések meghozatalára vagy valamely 
cselekvés mellőzésére az ügy rendezése 
érdekében, a közösségi joggal 

(3) Ha az egyeztető szakasz végén az 
illetékes hatóságok nem jutottak 
megállapodásra, a Hatóság határozatot 
hozhat, amelyben az uniós joggal való 
összhang biztosítása céljából felszólítja 
őket konkrét intézkedések meghozatalára 
vagy valamely cselekvés mellőzésére az 
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összhangban. ügy rendezése érdekében.

Or. en

Módosítás 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdés alapján elfogadott 
határozatok irányadók a nemzeti 
felügyeletek által ugyanabban a tárgyban 
hozott minden korábbi határozattal 
szemben.

Or. en

Módosítás 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha 
valamely illetékes hatóság nem felel meg 
a Hatóság határozatának, és így nem 
biztosítja, hogy a pénzügyi piaci szereplő 
teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok értelmében rá 
közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a 
Hatóság a pénzügyi piaci szereplőnek 
címzett egyedi határozatot hozhat, 
amelyben előírja a közösségi jog szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését. 

törölve

Or. en
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Módosítás 370
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság hozzájárul a felügyeleti 
kollégiumok hatékony és következetes 
működésének ösztönzéséhez, és a 
közösségi jogszabályok minden
kollégiumot átfogóan egységes 
alkalmazásának elősegítéséhez.

(1) A felügyeleti kollégiumok rendszere az 
uniós jogszabályokban meghatározott 
feltételek mellett alkalmazható a 
kulcsfontosságú pénzügyi piaci 
szereplőkre. Adott esetben a Hatóság 
hozzájárul a felügyeleti kollégiumok 
hatékony és következetes működésének 
ösztönzéséhez, és ellenőrzi, hogy az uniós 
jogszabályokat minden kollégiumban 
egységesen alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 371
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság hozzájárul a felügyeleti
kollégiumok hatékony és következetes 
működésének ösztönzéséhez, és a 
közösségi jogszabályok minden 
kollégiumot átfogóan egységes 
alkalmazásának elősegítéséhez.

(1) A Hatóság hozzájárul a 2006/49/EK és 
a 2009/111/EK irányelvben említett
felügyeleti kollégiumok hatékony, 
eredményes és következetes működésének 
ösztönzéséhez és ellenőrzéséhez, valamint 
az uniós jogszabályok minden kollégiumot 
átfogóan egységes alkalmazásának 
elősegítéséhez.

Or. en

Indokolás

A Hatóság megbízatása az, hogy Unió-szerte előmozdítsa a felügyeleti kollégiumok felügyeleti 
gyakorlatának, valamint operatív működésének következetességét és konvergenciáját annak 
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érdekében, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a határokon átnyúlóan tevékenykedő 
pénzügyi intézmények számára. Feladatának részét képezi a kollégiumok működésének a 
következetlenségek feltárása érdekében történő ellenőrzése is. Ezért egyértelművé kell tenni, 
hogy a Hatóságnak a mandátuma teljesítéséhez szükséges eszközök gyanánt adott esetben 
technikai szabványokat, iránymutatásokat és ajánlásokat kell kiadnia.

Módosítás 372
Gianni Pittella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság a 7. és 8. cikk alapján 
elfogadott iránymutatásokat és 
ajánlásokat ad ki, amelyek összehangolják 
a felügyeletek működését és a felügyeletei 
kollégiumok által elfogadott 
gyakorlatokat.

Or. en

Indokolás

A Hatóság megbízatása az, hogy Unió-szerte előmozdítsa a felügyeleti kollégiumok felügyeleti 
gyakorlatának, valamint operatív működésének következetességét és konvergenciáját annak 
érdekében, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a határokon átnyúlóan tevékenykedő 
pénzügyi intézmények számára. Feladatának részét képezi a kollégiumok működésének a 
következetlenségek feltárása érdekében történő ellenőrzése is. Ezért egyértelművé kell tenni, 
hogy a Hatóságnak a mandátuma teljesítéséhez szükséges eszközök gyanánt adott esetben 
technikai szabványokat, iránymutatásokat és ajánlásokat kell kiadnia.

Módosítás 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság megfigyelőként részt vesz a 
felügyeleti kollégiumokban, amikor 
szükségesnek ítéli. A részvétel céljából a 

(2) A Hatóság megfigyelőként részt vesz a 
felügyeleti kollégiumokban, amikor azt az 
európai érdekek szempontjából
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vonatkozó jogszabályok értelmében 
„illetékes hatóságnak” kell tekintetni, és 
kérésére minden olyan lényeges 
információt meg kell részére adni, amelyet 
a kollégium bármely tagja megkap.

szükségesnek ítéli. A részvétel céljából a 
vonatkozó jogszabályok értelmében 
„illetékes hatóságnak” kell tekintetni, és 
kérésére minden olyan lényeges 
információt meg kell részére adni, amelyet 
a kollégium bármely tagja megkap.

Or. en

Módosítás 374
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság megfigyelőként részt vesz a 
felügyeleti kollégiumokban, amikor 
szükségesnek ítéli. A részvétel céljából a 
vonatkozó jogszabályok értelmében 
„illetékes hatóságnak” kell tekintetni, és
kérésére minden olyan lényeges 
információt meg kell részére adni, amelyet 
a kollégium bármely tagja megkap.

(2) A Hatóság megfigyelőként részt vesz a 
felügyeleti kollégiumokban, amikor 
szükségesnek ítéli. A részvétel céljából a 
vonatkozó jogszabályok értelmében 
„illetékes hatóságnak” kell tekinteni, és 
minden olyan lényeges információt meg 
kell részére adni, amelyet a kollégium 
bármely tagja megkap.

Or. en

Módosítás 375
Gianni Pittella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kötelező erejű közvetítői szerep a 
11. cikkben foglalt eljárás szerint lehetővé 
teszi a Hatóság számára a nemzeti 
felügyeletek közötti viták rendezését. 
Amennyiben egy határokon átnyúló 
tevékenységet folytató intézmény 
felügyelői nem tudnak egymás között 
egyezségre jutni, célszerű feljogosítani a 
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Hatóságot arra, hogy az adott intézményre 
közvetlenül alkalmazható felügyeleti 
határozatokat hozhasson.

Or. en

Módosítás 376
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kötelező erejű közvetítői szerep a 
11. cikkben foglalt eljárás szerint lehetővé 
teszi az új hatóságok számára az illetékes 
nemzeti hatóságok közötti viták 
rendezését.

Or. en

Indokolás

A Hatóságot képessé kell tenni két felügyelet közötti (folyamatban lévő) vita 11. cikkben 
foglalt eljárás szerinti rendezését. 

Módosítás 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Hatóság a 7. és 8. cikk alapján 
elfogadott technikai standardokat, 
iránymutatásokat és ajánlásokat adhat ki 
a felügyeletek működésének és a 
felügyeletei kollégiumok által elfogadott 
legjobb gyakorlatok harmonizálása 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
A Hatóság fejlődése

A Hatóság az európai és nemzetközi 
szinten elismert bevált gyakorlatoknak 
megfelelően fejlődik. Az egyik 
megközelítés a Hatóság általi közvetlen 
felügyelet új szintjének bevezetése lehet. A 
nemzetközi torzulások elkerülése és a 
Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének megerősítése érdekében 
óvatosan kell értékelni és vizsgálni a 
közvetlen felügyelet bevezetését, hogy 
biztosítsuk a hozzáadott értéket a nagy 
pénzügyi intézmények felügyeletéhez, 
melyek közül számos globális természetű 
és az EU-ban működik. Ez mindenekelőtt 
a vállalati ügyfeleknek banki 
szolgáltatásokat nyújtó vagy a belső 
piacra rendszerszintű kockázatot jelentő 
egyéb tevékenységeket végző nagy 
pénzügyi intézményekre és a 
meghatározott és nemzetközi szinten 
azonosított rendszerszintű pénzügyi 
intézményekre vonatkozik. Ezt a kérdést 
tovább kell elemezni e rendelet 66. 
cikkében meghatározott első 
felülvizsgálata során, amelyre legkésőbb 
három évvel annak hatálybalépése után 
kerül sor.

Or. en



AM\809369HU.doc 45/91 PE439.919v01-00

HU

Módosítás 379
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
A Hatóság az európai és nemzetközi 
szinten elismert bevált gyakorlatoknak 
megfelelően fejlődik. Az egyik 
megközelítés a Hatóság általi közvetlen 
felügyelet új szintjének bevezetése lehet. A 
nemzetközi torzulások elkerülése és a 
Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének megerősítése érdekében 
óvatosan kell értékelni és vizsgálni a 
közvetlen felügyelet bevezetését, hogy 
biztosítsuk a hozzáadott értéket az EU-ban 
működő nagy, határokon átnyúlóan 
tevékenykedő bankok és egyéb pénzügyi 
intézmények felügyeletéhez. Ez 
mindenekelőtt az olyan, határokon 
átnyúlóan tevékenykedő bankokra 
vonatkozik, amelyek rendszerszintű 
kockázatot jelenthetnek a belső piac, és 
egyéb, nemzetközi szinten meghatározott 
és azonosított rendszerszintű pénzügyi 
intézmények számára. Ezt a kérdést 
tovább kell elemezni e rendelet 66.
cikkében meghatározott első 
felülvizsgálata során, amelyre legkésőbb 
három évvel annak hatálybalépése után 
kerül sor.

Or. en

Indokolás

Szükséges az új európai felügyelet elemzése és értékelése, különösen az olyan, határokon 
átnyúlóan tevékenykedő pénzügyi intézmények tekintetében, amelyek rendszerszintű 
kockázatot jelenthetnek a belső piac számára. Az elemzést legkésőbb három éven belül el kell 
végezni.
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Módosítás 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi 

intézmények felügyelete
A nemzeti hatóságok ellátják az uniós 
dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények prudenciális felügyeletét.
Az Európai Rendszerkockázati Testület és 
az illetékes hatóságok a jelentős 
intézmények vonatkozásában információs 
sablont dolgoznak ki ezen intézmények 
megfelelő rendszerkockázati kezelésének 
biztosítására.
Az európai betétesek érdekvédelmének 
támogatása érdekében a Hatóság elősegíti 
az Európai Unióban működő 
betétbiztosítási rendszerek megfelelőbb 
összehangolását.

Or. en

Módosítás 381
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1). Az illetékes hatóságok kétoldalú 
megállapodás révén más illetékes
felügyeleti hatóságokra ruházhatnak át 
feladatokat és felelősségi köröket.

(1) A tagállamok lehetővé teszik, hogy az 
illetékes hatóságok kétoldalú megállapodás 
révén más illetékes hatóságokra
ruházhassanak át feladatokat és 
felelősségi köröket, az e cikkben foglalt 
feltételek mellett. A tagállamok konkrét 
szabályokat határozhatnak meg, 
amelyeknek meg kell felelni, mielőtt 
illetékes hatóságaik ilyen 



AM\809369HU.doc 47/91 PE439.919v01-00

HU

megállapodásokat kötnek, és az átruházás 
hatályát a határokon átnyúlóan 
tevékenykedő pénzügyi intézmények és 
csoportok hatékony felügyeletéhez 
szükséges szintre korlátozhatják. 

Or. en

Módosítás 382
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok kétoldalú 
megállapodás révén más illetékes 
felügyeleti hatóságokra ruházhatnak át 
feladatokat és felelősségi köröket.

(1) Az illetékes hatóságok egymással 
kötött megállapodások révén más illetékes 
felügyeleti hatóságokra ruházhatnak át 
feladatokat és felelősségi köröket.

Or. en

Módosítás 383
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átruházható vagy együttesen 
gyakorolható feladatok és felelősségi körök 
meghatározásával és a legjobb gyakorlatok 
terjesztésével a Hatóság megkönnyíti az 
illetékes hatóságok között a feladatok és 
felelősségi körök átruházását.

(2) Az átruházható vagy együttesen 
gyakorolható feladatok és felelősségi körök 
meghatározásával, a legjobb gyakorlatok 
terjesztésével és megfelelő többoldalú 
keretek kidolgozásával a Hatóság 
megkönnyíti az illetékes hatóságok között 
a feladatok és felelősségi körök 
átruházását.

Or. en
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Módosítás 384
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átruházható vagy együttesen 
gyakorolható feladatok és felelősségi körök 
meghatározásával és a legjobb gyakorlatok 
terjesztésével a Hatóság megkönnyíti az 
illetékes hatóságok között a feladatok és 
felelősségi körök átruházását.

(2) Az átruházható vagy együttesen 
gyakorolható feladatok és felelősségi körök 
meghatározásával és a legjobb gyakorlatok 
terjesztésével a Hatóság ösztönzi és
megkönnyíti az illetékes hatóságok között 
a feladatok és felelősségi körök 
átruházását.

Or. en

Módosítás 385
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A felelősségi körök átruházásának az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokban meghatározott 
hatáskörök újraelosztását kell 
eredményeznie. Az átruházott felelősségi 
körökkel kapcsolatos eljárásokra, 
végrehajtásra, adminisztratív és 
igazságügyi felülvizsgálatra a megbízott 
hatóság joga irányadó.

Or. en

Indokolás

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
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national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Módosítás 386
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összes érintett fél megfelelő 
tájékoztatása érdekében a Hatóság 
megfelelő módon közzéteszi az illetékes 
hatóságok által kötött átruházási 
megállapodásokat.

Az összes érintett fél megfelelő 
tájékoztatása érdekében a Hatóság 
megfelelő módon közzéteszi az illetékes 
hatóságok által kötött átruházási 
megállapodásokat. Ezek a megállapodások 
tartalmazzák az egyes érintett illetékes 
hatóságok felelősségi körét.

Or. en

Módosítás 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Hatóság a tagállami illetékes 
hatóságokra ruházhatja a 12a. cikkben 
említett uniós dimenzióval rendelkező 
pénzügyi intézmények prudenciális 
felügyeletével járó feladatokat és 
felelősségi köröket.

Or. en
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Módosítás 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ösztönzi a bevált gyakorlatok 
kialakulását, beleértve a nemzeti 
hatóságok és az érintett érdekelt felek –
többek közt a közös felügyeleti kultúra 
alkotóelemeit képező fogyasztók, illetve a 
szektor alkalmazottainak 
érdekképviseletét ellátó szakszervezetek –
közti hatékony és építő párbeszédet;

Or. en

Indokolás

A nemzeti szintű felügyeleti hatóságok számára igen hasznos lehet, ha munkájukba bevonják 
az érintett érdekelt feleket (alkalmazottakat és fogyasztókat) is. Az ágazatokban dolgozó 
alkalmazottak hasznos tájékoztatást nyújthatnak a vállaltok tényleges üzleti gyakorlatáról – a 
javadalmazási és ösztönzési rendszerekről, a szakértelemről, a munkakörülményekről – és 
ezeknek a vállalat kockázati profiljára gyakorolt hatásáról.

Módosítás 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) biztosítja, hogy a hatóságok 
figyelmébe veszik az alkalmazottak által a 
vállalatok üzleti gyakorlatával 
kapcsolatban, a javadalmazási és 
ösztönzési rendszerek, a szakértelem, és a 
munkakörülmények tekintetében adott 
információkat;

Or. en
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Indokolás

A nemzeti szintű felügyeleti hatóságok számára igen hasznos lehet, ha munkájukba bevonják 
az érintett érdekelt feleket (alkalmazottakat és fogyasztókat) is. Az ágazatokban dolgozó 
alkalmazottak hasznos tájékoztatást nyújthatnak a vállaltok tényleges üzleti gyakorlatáról – a 
javadalmazási és ösztönzési rendszerekről, a szakértelemről, a munkakörülményekről – és 
ezeknek a vállalat kockázati profiljára gyakorolt hatásáról.

Módosítás 390
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzájárul kiváló minőségű egységes 
felügyeleti standardok, köztük beszámolási 
standardok kidolgozásához;

c) tanácsadással segíti a megfelelő 
európai és nemzetközi testületeket a kiváló 
minőségű és egységes felügyeleti 
standardok, köztük beszámolási és 
könyvelési standardok kidolgozásának 
elősegítése érdekében;

Or. en

Indokolás

Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság tanácsadással segíti az európai és 
nemzetközi standardokat kialakító szervezeteket azokban az esetekben, amikor szükséges a 
nemzetközi standardok összehangolása, de maga a Hatóság közvetlenül nem vesz részt új 
standardok kialakításában, amennyiben erre a feladatra már egy európai vagy nemzetközi 
szervezet kapott megbízást.

Módosítás 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzájárul kiváló minőségű egységes 
felügyeleti standardok, köztük beszámolási 
standardok kidolgozásához;

c) hozzájárul kiváló minőségű és egységes 
felügyeleti standardok, köztük könyvelési 
és beszámolási standardok kidolgozásához;
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Or. en

Módosítás 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzájárul kiváló minőségű egységes 
felügyeleti standardok, köztük beszámolási 
standardok kidolgozásához;

c) hozzájárul kiváló minőségű és egységes 
felügyeleti standardok, köztük könyvelési 
és beszámolási standardok kidolgozásához;

Or. en

Indokolás

A nemzeti szintű felügyeleti hatóságok számára igen hasznos lehet, ha munkájukba bevonják 
az érintett érdekelt feleket (alkalmazottakat és fogyasztókat) is. Az ágazatokban dolgozó 
alkalmazottak hasznos tájékoztatást nyújthatnak a vállaltok tényleges üzleti gyakorlatáról – a 
javadalmazási és ösztönzési rendszerekről, a szakértelemről, a munkakörülményekről – és 
ezeknek a vállalat kockázati profiljára gyakorolt hatásáról.

Módosítás 393
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) felülvizsgálja a Bizottság által elfogadott 
vonatkozó technikai standardok és a saját 
maga által kibocsátott iránymutatások és 
ajánlások alkalmazását, és szükség esetén 
módosításokat javasol;

d) felülvizsgálja a Bizottság által elfogadott
vagy támogatott vonatkozó standardok és a 
saját maga által kibocsátott iránymutatások 
és ajánlások alkalmazását, és szükség 
esetén módosításokat javasol;

Or. en
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Módosítás 394
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság a felügyeleti eredmények 
konvergenciájának fokozása érdekében az 
illetékes hatóságok néhány vagy összes
tevékenységéről rendszeres időközönként
szakértői értékelést végez. E célból a 
Hatóság a felülvizsgált illetékes hatóságok 
objektív értékelését és összehasonlítását 
lehetővé tevő módszereket dolgoz ki.

(1) A Hatóság a felügyeleti eredmények 
konvergenciájának fokozása érdekében
rendszeresen megszervezi és elvégzi az 
illetékes hatóságok néhány vagy összes
tevékenységének szakértői értékelését. E 
célból a Hatóság a felülvizsgált illetékes 
hatóságok objektív értékelését és 
összehasonlítását lehetővé tevő 
módszereket dolgoz ki.

Or. en

Módosítás 395
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes hatóság intézményi 
hátterének, erőforrásainak és a személyzet 
szakértelmének megfelelőségét, különös 
tekintettel az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok hatékony 
alkalmazására és a piaci fejleményekre 
való reagálás képességére;

a) az illetékes hatóság erőforrásainak és
irányításának a megfelelőségét, különös 
tekintettel az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett standardok és jogszabályok 
hatékony alkalmazására és a piaci 
fejleményekre való reagálás képességére;

Or. en
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Módosítás 396
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közösségi jog alkalmazásában és a 
felügyeleti gyakorlatban elért konvergencia 
mértékét, beleértve a 7. és 8. cikk alapján 
elfogadott technikai standardokat, 
iránymutatásokat és ajánlásokat, valamint 
azt, hogy a felügyeleti gyakorlat milyen 
mértékben teljesíti a közösségi jogban 
meghatározott célkitűzéseket;

b) az európai uniós jog alkalmazásában és 
a felügyeleti gyakorlatban elért 
konvergencia mértékét, beleértve a 7. és 8. 
cikk alapján elfogadott szabályozási és 
felügyeleti standardokat, iránymutatásokat 
és ajánlásokat, valamint azt, hogy a 
felügyeleti gyakorlat milyen mértékben 
teljesíti az uniós jogban meghatározott 
célkitűzéseket;

Or. en

Módosítás 397
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakértői értékelés alapján a Hatóság 
ajánlásokat bocsáthat ki az érintett illetékes 
hatóságok részére.

(3) A szakértői értékelés alapján a Hatóság 
ajánlásokat bocsáthat ki az érintett illetékes 
hatóságok részére, vagy egyéb megfelelő 
intézkedéseket hozhat.

Or. en

Módosítás 398
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakértői értékelés alapján a Hatóság 
ajánlásokat bocsáthat ki az érintett illetékes 

(3) A szakértői értékelés alapján a Hatóság
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsáthat 
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hatóságok részére. ki az érintett illetékes hatóságok részére.

Or. en

Indokolás

Az Európai Felügyeleti Hatóság az összehangolt gyakorlatok ösztönzése érdekében nem 
csupán konkrét ajánlásokat tesz, hanem általánosabb iránymutatásokat is kibocsát. Ennek 
során azonban tiszteletben kell tartani az önkéntesség elvét, tekintettel a harmonizáció 7. 
cikkben előírtakon túlmenő kényszerítését tiltó jogszabályokra.

Módosítás 399
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Hatóság a szakértői vizsgálatok 
eredményeit és a szakértői vizsgálatok 
alapján azonosítható bevált gyakorlatokat 
nyilvánosságra hozza.   

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság előmozdítása érdekében a szakértői vizsgálatok eredményeit és a szakértői 
vizsgálatok alapján azonosítható bevált gyakorlatokat nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság összehangolt közösségi válaszra 
törekszik, többek között az alábbiak révén:

A Hatóság összehangolt uniós válaszra 
törekszik, többek között az alábbiak révén:

Or. en
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Módosítás 401
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. pénzügyi bizonytalanság és 
válsághelyzet esetén minden megfelelő 
intézkedés meghozatala annak érdekében, 
hogy az érintett illetékes nemzeti 
felügyeleti hatóságok – amilyen gyorsan 
és automatikusan csak lehet – közös 
válaszlépéseket tehessenek;

Or. en

Módosítás 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. pénzügyi bizonytalanság és 
válsághelyzet esetén minden megfelelő 
intézkedés meghozatala az érintett nemzeti 
illetékes felügyeleti hatóságok 
intézkedései összehangolásának 
megkönnyítése érdekében;

Or. en
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Módosítás 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. az érintett illetékes nemzeti felügyeleti 
hatóságok intézkedései 
összehangolásának megkönnyítése;

Or. en

Módosítás 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság az ESRB-vel együttműködve az 
egész Közösségre kiterjedő értékelést 
kezdeményez és koordinál, amelynek célja 
a pénzügyi piaci kulcsszereplők káros 
piaci fejleményekkel szemben mutatott 
rugalmasságának felmérése. E célból 
kidolgozza a következő, az illetékes 
hatóságok által alkalmazandó elemeket:

A Hatóság az ESRB-vel együttműködve az 
egész Unióra kiterjedő értékelést 
kezdeményez és koordinál, amelynek célja 
a pénzügyi piaci kulcsszereplők káros 
piaci fejleményekkel szemben mutatott 
rugalmasságának, valamint a pénzügyi 
termékek természetéből és a forgalmazási 
folyamatokból adódó veszélyek felmérése.  
E célból kidolgozza a következő, az 
illetékes hatóságok által alkalmazandó 
elemeket:

Or. en

Indokolás

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Módosítás 405
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság az ESRB-vel együttműködve az 
egész Közösségre kiterjedő értékelést 
kezdeményez és koordinál, amelynek célja 
a pénzügyi piaci kulcsszereplők káros piaci 
fejleményekkel szemben mutatott 
rugalmasságának felmérése. E célból 
kidolgozza a következő, az illetékes 
hatóságok által alkalmazandó elemeket:

A Hatóság elemzésének közgazdasági 
elemzést is tartalmaznia kell a biztosítási 
és foglalkoztatóinyugdíj-piacra, valamint 
a lehetséges piaci fejlemények rájuk 
gyakorolt hatására vonatkozólag. A 
Hatóság az ESRB-vel együttműködve az 
egész Unióra kiterjedő értékelést 
kezdeményez és koordinál, amelynek célja 
a pénzügyi piaci kulcsszereplők káros piaci 
fejleményekkel szemben mutatott 
rugalmasságának felmérése. E célból 
kidolgozza a következő, az illetékes 
hatóságok által alkalmazandó elemeket:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a termékjellemzők és a forgalmazási 
folyamatok által az intézmények pénzügyi 
helyzetére és a fogyasztók védelmére 
gyakorolt hatások értékelésére szolgáló 
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közös módszertan;

Or. en

Indokolás

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Módosítás 407
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Hatóság biztosítja az ágazatközi 
fejlemények, a kockázatok és gyenge 
pontok megfelelő kezelését azáltal, hogy 
szorosan együttműködik az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatósággal és az Európai
Bankfelügyeleti Hatósággal.

(3) A Hatóság biztosítja az ágazatközi 
fejlemények, a kockázatok és gyenge 
pontok megfelelő kezelését azáltal, hogy az 
Európai Felügyeleti Hatóság Vegyes 
Tanácsadó Bizottságán keresztül szorosan 
együttműködik az Európai Felügyeleti 
Hatósággal (Biztosítás- és
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) és az 
Európai Felügyeleti Hatósággal
(bankfelügyelet).

Or. en

Indokolás

Fontos annak megállapítása, hogy a vegyes bizottság kulcsszerepet tölt be az Európai 
Felügyeleti Hatóságon belüli koordinációban.



PE439.919v01-00 60/91 AM\809369HU.doc

HU

Módosítás 408
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Uniót valamennyi, az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett jogszabály 
hatálya alá tartozó intézmény 
szabályozásával és felügyeletével 
kapcsolatos nemzetközi fórumon a 
Hatóság képviseli. Az illetékes nemzeti 
hatóságok a nemzeti kérdések vagy az 
uniós jog szerinti saját feladataik és 
hatásköreik szempontjából lényeges 
kérdések tekintetében továbbra is 
hozzájárulhatnak ezekhez a fórumokhoz.

Or. en

Módosítás 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi intézmények hatásköreinek 
sérelme nélkül, a Hatóság kapcsolatokat
alakíthat ki harmadik országok felügyeleti 
hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat 
köthet nemzetközi szervezetekkel és 
harmadik országok közigazgatásával.

A Hatóság kapcsolatokat alakít ki 
harmadik országok felügyeleti 
hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat 
köthet nemzetközi szervezetekkel és 
harmadik országok közigazgatásával.

Or. en
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Módosítás 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság hozzájárul az Európai 
Uniónak valamennyi, az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabály hatálya 
alá tartozó intézmény szabályozásával és 
felügyeletével kapcsolatos nemzetközi 
fórumon történő képviseletéhez.

Or. en

Módosítás 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 7a–7d. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a (2) bekezdésben szereplő 
egyenértékűség-értékelések elvégzésére.

Or. en

Módosítás 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság jelentésében felsorolhatja a 
nemzetközi szervezetekkel vagy 
közigazgatásokkal, vagy harmadik 
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országokkal kötött igazgatási 
megállapodásokat és az egyenértékűségre 
vonatkozó határozatokat.

Or. en

Módosítás 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság a nemzeti felügyeleti 
hatóságok jogainak sérelme nélkül részt 
vehet valamennyi, az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabály hatálya 
alá tartozó intézmény szabályozásával és 
felügyeletével kapcsolatos nemzetközi 
fórumon.

Or. en

Módosítás 414
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2007/44/EK irányelv szerinti 
egyesülések és részesedésszerzések 
prudenciális értékelésére tekintettel a 
Hatóság saját kezdeményezésére vagy 
bármely illetékes hatóság kérelmére 
véleményt bocsáthat ki és tehet közzé egy 
tagállam bármely hatósága által 
elvégzendő prudenciális értékelésről. A 
20. cikk alkalmazandó. 

(2) A 2007/44/EK irányelv szerinti 
egyesülések és részesedésszerzések 
prudenciális értékelésére tekintettel a 
Hatóság saját kezdeményezésére vagy 
bármely illetékes hatóság kérelmére az 
értékeléseket ellenőrizheti és az egyenlő 
versenyfeltételek egyszerűsítése és 
biztosítása érdekében útmutatást adhat, 
valamint véleményt bocsáthat ki és tehet 
közzé egy tagállam bármely hatósága által 
elvégzendő prudenciális értékelésről. A 
20. cikk alkalmazandó. 
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Or. en

Módosítás 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság kérésére a tagállamok 
illetékes hatóságai vagy egyéb hatóságai a 
Hatóság rendelkezésére bocsátják az e 
rendelet által ráruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges összes 
információt.

(1) A Hatóság kérésére a tagállamok 
illetékes hatóságai és egyéb hatóságai a 
Hatóság rendelkezésére bocsátják az e 
rendelet által ráruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges összes 
információt, feltéve, hogy a címzett 
jogszerűen hozzáférhet a szóban forgó 
adatokhoz, és amennyiben a tájékoztatás 
iránti kérelem összeegyeztethető a szóban 
forgó feladat természetével.

Or. en

Módosítás 416
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság kérésére a tagállamok 
illetékes hatóságai vagy egyéb hatóságai a 
Hatóság rendelkezésére bocsátják az e 
rendelet által ráruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges összes 
információt.

(1) A Hatóság kérésére a tagállamok 
illetékes hatóságai a Hatóság 
rendelkezésére bocsátják az e rendelet által 
ráruházott feladatok elvégzéséhez 
szükséges összes információt.

Or. en
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Módosítás 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság kérheti, hogy az információt 
rendszeres időközönként bocsássák 
rendelkezésére.

A Hatóság kérheti, hogy az információt 
rendszeres időközönként bocsássák 
rendelkezésére, feltéve, hogy az illetékes 
hatóság rendelkezik ilyen információval.
Amennyiben az illetékes hatóságok nem 
gyűjtenek ilyen információt, a Hatóság a 
7. cikkben megállapított technikai 
standardok szerinti, vonatkozó jelentési 
követelmények módosítása révén 
rendelkezik az ilyen kérelmekről.

Or. en

Módosítás 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság kérheti, hogy az információt 
rendszeres időközönként bocsássák 
rendelkezésére.

A Hatóság kérheti, hogy az információt 
rendszeres időközönként bocsássák 
rendelkezésére. E kérelmeket egységes 
jelentéstételi formátumban, vagy – adott 
esetben – konszolidált szinten kell 
benyújtani.

Or. en
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Módosítás 419
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az információ nem elérhető vagy a 
tagállamok illetékes hatóságai vagy egyéb 
hatóságai nem bocsátották kellő időben 
rendelkezésre, a Hatóság indokolással 
ellátott kérést címezhet közvetlenül az 
érintett pénzügyi piaci szereplőkhöz és 
egyéb felekhez. A Hatóság tájékoztatja az 
érintett illetékes hatóságokat az ilyen 
kérésekről.

törölve

Or. en

Módosítás 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az információ nem elérhető vagy a 
tagállamok illetékes hatóságai vagy egyéb 
hatóságai nem bocsátották kellő időben 
rendelkezésre, a Hatóság indokolással 
ellátott kérést címezhet közvetlenül az 
érintett pénzügyi piaci szereplőkhöz és 
egyéb felekhez. A Hatóság tájékoztatja az 
érintett illetékes hatóságokat az ilyen 
kérésekről.

(2) Ha az információ nem elérhető vagy a 
tagállamok illetékes hatóságai vagy egyéb 
hatóságai nem bocsátották kellő időben 
rendelkezésre, a Hatóság indokolással 
ellátott kérést címezhet közvetlenül az 
érintett pénzügyi piaci szereplőkhöz és 
egyéb felekhez, amennyiben az 
információ a Hatóság számára való 
biztosításának költségei az információ 
természetével arányban állnak. A Hatóság 
tájékoztatja az érintett illetékes hatóságokat 
az ilyen kérésekről.

Or. en
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Módosítás 421
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság kérésére a tagállamok illetékes 
hatóságai és egyéb hatóságai segítik a 
Hatóságot az említett információk 
megszerzésében.

törölve

Or. en

Módosítás 422
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Egy tagállam nemzeti felügyeleti 
hatóságának kérésére a Hatóság átad 
minden olyan információt, amelyre a 
nemzeti hatóságnak feladatai elvégzéséhez 
szüksége van, feltéve, hogy a kérdéses 
nemzeti hatóság megfelelő 
mechanizmusokat alkalmaz a bizalmasság 
garantálására.

Or. en

Indokolás

Egy nemzeti hatóság és az Európai Felügyeleti Hatóság közti információáramlásnak 
kétirányúnak kell lennie, a nemzeti hatóság számára is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
információt kérjen az Európai Felügyeleti Hatóságtól.
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Módosítás 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Egy tagállam nemzeti felügyeleti 
hatóságának kérésére a Hatóság átad 
minden olyan információt, amelyre a 
nemzeti hatóságnak feladatai elvégzéséhez 
szüksége van, feltéve, hogy az adott 
nemzeti hatóság megfelelő szabályokkal 
rendelkezik a bizalmas jelleg 
garantálására.

Or. en

Módosítás 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság szorosan együttműködik az 
ESRB-vel. Rendszeresen ellátja az ESRB-t 
a feladatai teljesítéséhez szükséges 
naprakész információkkal. Minden nem 
összefoglaló vagy összegzett formában 
lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez 
szükséges adatot indokolt kérésre 
haladéktalanul az ESRB rendelkezésére 
kell bocsátani, a(z) …./…/EK [ESRB] 
rendelet [15]. cikkében meghatározottak 
szerint.

(2) A Hatóság szorosan együttműködik az 
ESRB-vel. Rendszeresen ellátja az ESRB-t 
a feladatai teljesítéséhez szükséges 
naprakész információkkal. Minden nem 
összefoglaló vagy összegzett formában 
lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez 
szükséges adatot indokolt kérésre 
haladéktalanul az ESRB rendelkezésére 
kell bocsátani, a(z) …./…/EU [ESRB] 
rendelet [15]. cikkében meghatározottak 
szerint. A Hatóság megfelelő protokollt 
dolgoz ki az egyes pénzügyi 
intézményekkel kapcsolatos bizalmas 
információk közzétételére.

Or. en
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Módosítás 425
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság szorosan együttműködik az 
ESRB-vel. Rendszeresen ellátja az ESRB-t 
a feladatai teljesítéséhez szükséges 
naprakész információkkal. Minden nem 
összefoglaló vagy összegzett formában 
lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez 
szükséges adatot indokolt kérésre 
haladéktalanul az ESRB rendelkezésére 
kell bocsátani, a(z) …./…/EK [ESRB] 
rendelet [15]. cikkében meghatározottak 
szerint.

(2) A Hatóság szorosan együttműködik az 
ESRB-vel. Rendszeresen ellátja az ESRB-t 
a feladatai teljesítéséhez szükséges 
naprakész információkkal. Minden nem 
összefoglaló vagy összegzett formában 
lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez 
szükséges adatot indokolt kérésre 
haladéktalanul az ESRB rendelkezésére 
kell bocsátani, a(z) …./…/EU [ESRB] 
rendelet [15]. cikkében meghatározottak 
szerint. A Hatóság megfelelő protokollt 
dolgoz ki az egyes pénzügyi 
intézményekkel kapcsolatos bizalmas 
információk közzétételére.

Or. en

Módosítás 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság feladataival érintett 
területeken az érdekeltekkel folytatott 
konzultáció céljából létre kell hozni egy 
értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot.

(1) A Hatóság feladataival érintett 
területeken az érdekeltekkel folytatott 
konzultáció céljából létre kell hozni egy 
értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot.
Az érdekképviseleti csoporttal a Hatóság 
minden vonatkozó döntésével és 
fellépésével kapcsolatban konzultálnak. 
Amennyiben azonnali konzultációra nincs 
lehetőség, az érdekképviseleti csoportot a 
döntésről a lehető leghamarabb értesíteni 
kell.
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Or. en

Módosítás 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság feladataival érintett 
területeken az érdekeltekkel folytatott 
konzultáció céljából létre kell hozni egy 
értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot.

(1) A Hatóság feladataival érintett 
területeken az érdekeltekkel folytatott 
konzultáció céljából létre kell hozni egy 
értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot.
Az érdekképviseleti csoporttal a Hatóság 
minden fontos döntésével és fellépésével, 
különösen pedig a Hatóság 
felügyelőtanácsához beterjesztett vagy az 
általa hozott valamennyi döntéssel 
kapcsolatban konzultálnak.

Or. en

Indokolás

A 22. cikk nem írja elő a csoport konzultatív szerepét. Kerülendő az európai értékpapír-piaci 
szabályozók bizottsága piaci szereplők tanácsadó testületének jelenlegi gyakorlata, amellyel 
nem konzultálnak megfelelően valamennyi kulcsfontosságú bizottsági döntés kapcsán.

Módosítás 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság feladataival érintett 
területeken az érdekeltekkel folytatott 
konzultáció céljából létre kell hozni egy 
értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot.

(1) A Hatóság feladataival érintett 
területeken az érdekeltekkel folytatott 
konzultáció elősegítése céljából létre kell 
hozni egy értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoportot.

Or. en
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Módosítás 429
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi pénzügyi 
piaci szereplőket, alkalmazottaikat, 
valamint a fogyasztókat, befektetőket és a 
pénzügyi szolgáltatások használóit.

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, képviselve az uniós
pénzügyi piaci szereplőket, 
alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat, 
befektetőket és a pénzügyi szolgáltatások 
használóit. Az értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoport legalább 10 tagja 
a fogyasztókat és a pénzügyi 
szolgáltatások használóit, pl. a 
befektetőket képviseli, 5 tagja az 
alkalmazottak képviselője, további 5 tagja 
független, élvonalbeli tudományos 
szakember, és legfeljebb 10 tagja a 
felügyelt intézmények szervezeteinek 
képviselője.

Or. en

Módosítás 430
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi pénzügyi 
piaci szereplőket, alkalmazottaikat, 
valamint a fogyasztókat, befektetőket és a 
pénzügyi szolgáltatások használóit.

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll. Legfeljebb 15 tagja 
a pénzügyi piaci szereplőket képviseli.  A 
tagok közül legalább öten a kkv-k, az 
alkalmazottak (pl. szakszervezetek), a 
fogyasztók, a befektetők és a pénzügyi 
szolgáltatások használóinak képviseletét 
látják el. A tagok közül legalább ötnek 
független, élvonalbeli tudományos 
szakembernek kell lennie.



AM\809369HU.doc 71/91 PE439.919v01-00

HU

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az ipar képviselőinek megfelelő képviseletét, mivel az érdekképviseleti 
csoportnak számos esetben igen összetett és ipari természetű tanácsot kell adnia.  Ugyanakkor 
csak a tagok felének kellene az ipar képviselői közül kikerülniük és tudományos 
szakembereknek is jelen kellene lenniük, hogy további elfogulatlan szaktanácsadással 
szolgáljanak.

Módosítás 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi pénzügyi 
piaci szereplőket, alkalmazottaikat, 
valamint a fogyasztókat, befektetőket és a 
pénzügyi szolgáltatások használóit.

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, képviselve az 
európai uniós pénzügyi piaci szereplőket, 
alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat, 
befektetőket és a pénzügyi szolgáltatások 
használóit. A csoportban egyetlen érdekelt 
fél sem juthat többségi képviselethez. A 
képviselők minden érdekképviseleti 
alcsoportban egyenlő számban vannak 
jelen. Az érdekképviseleti csoportban 
legalább öt hely a fogyasztók 
képviselőinek van fenntartva.

Or. en

Indokolás

A „kiegyensúlyozott arányban” kifejezés nem egyértelmű. Az érdekelt feleknek az 
érdekképviseleti csoporton belüli képviselete nem ismételheti meg a legtöbb múltbéli és 
jelenlegi közösségi érdekképviseleti és szakértői csoportban létrejött helyzetet, melyekben az 
ipari ágazatok képviselete jelentős túlsúlyba került az egyéb érdekeltségi csoportok 
képviseletével szemben. Ezért minden érdekképviseleti alcsoportban a képviselőknek egyenlő 
számban kell jelen lenniük. Biztosítani kell az érdekképviseleti csoporttal történő folyamatos 
konzultációt, amelyre az évi két ülés során bizonyára nem lenne lehetőség.
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Módosítás 432
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi pénzügyi 
piaci szereplőket, alkalmazottaikat, 
valamint a fogyasztókat, befektetőket és a 
pénzügyi szolgáltatások használóit.

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve az uniós pénzügyi 
piaci szereplőket és a pénzügyi 
szolgáltatások használóit. A tagok közül 
legalább ötnek független, élvonalbeli 
tudományos szakembernek kell lennie.

Or. en

Indokolás

A csoport független technikai tanácsadással támogatja az illetékes hatóságot és valamennyi 
érdekelt fél képviseletét ellátja. Mivel úgy a fogyasztók, mint a befektetők a pénzügyi 
szolgáltatások használói, nincs szükség rá, hogy e csoportokat kifejezett megemlítsük. Az 
alkalmazottakat nem érintik a felügyeleti intézkedések.

Módosítás 433
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi pénzügyi 
piaci szereplőket, alkalmazottaikat, 
valamint a fogyasztókat, befektetőket és a 
pénzügyi szolgáltatások használóit.

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve az európai uniós
pénzügyi piaci szereplőket és a pénzügyi 
szolgáltatások használóit. A tagok közül 
legalább ötnek független, élvonalbeli 
tudományos szakembernek kell lennie.

Or. en
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Módosítás 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi pénzügyi 
piaci szereplőket, alkalmazottaikat, 
valamint a fogyasztókat, befektetőket és a 
pénzügyi szolgáltatások használóit.

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve az európai uniós
pénzügyi piaci szereplőket, 
alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat, 
befektetőket és a pénzügyi szolgáltatások 
használóit. A csoport egyik érdekelt 
felének sem lehet a másiknál nagyobb 
súlyú pozíciója.

Or. en

Indokolás

Minden tekintetben biztosítani kell az érdekképviseleti csoport megfelelő és tisztességes 
működését. A „kiegyensúlyozott arány” kifejezést egyértelművé kell tenni. Biztosítani kell az 
érdekképviseleti csoporttal történő folyamatos konzultációt, amelyre az évi két ülés során 
bizonyára nem lenne lehetőség. 

Módosítás 435
Thijs Berman

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi pénzügyi 
piaci szereplőket, alkalmazottaikat, 
valamint a fogyasztókat, befektetőket és a 
pénzügyi szolgáltatások használóit.

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve az európai uniós
pénzügyi piaci szereplőket, a 
szakszervezetek és a fogyasztói szervezetek 
képviselőit, a befektetőket és a pénzügyi 
szolgáltatások használóit.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi pénzügyi 
piaci szereplőket, alkalmazottaikat, 
valamint a fogyasztókat, befektetőket és a 
pénzügyi szolgáltatások használóit.

(2) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve az uniós pénzügyi 
piaci szereplőket, alkalmazottaikat, 
valamint a fogyasztókat, befektetőket és a 
pénzügyi szolgáltatások használóit.

Or. en

Módosítás 437
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csoport munkacsoportokat hozhat létre 
technikai kérdésekkel kapcsolatban, 
amelyekhez a szükséges technikai 
szakértelem biztosítása érdekében további 
szakértőket is kijelölhetnek.

Or. en
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Módosítás 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagok közül legalább ötnek független, 
élvonalbeli tudományos szakembernek 
kell lennie.

Or. en

Módosítás 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakmai piacot képviselő tagok száma 
az alkalmazottakkal együtt nem 
haladhatja meg a tizenötöt. Az 
alkalmazottakat legalább ötnek kell 
közülük képviselnie.

Or. en

Módosítás 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport legalább évente kétszer ülésezik.

Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport legalább évente négyszer ülésezik.

Or. en
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Indokolás

A „kiegyensúlyozott arányban” kifejezés nem egyértelmű. Az érdekelt feleknek az 
érdekképviseleti csoporton belüli képviselete nem ismételheti meg a legtöbb múltbéli és 
jelenlegi közösségi érdekképviseleti és szakértői csoportban létrejött helyzetet, melyekben az 
ipari ágazatok képviselete jelentős túlsúlyba került az egyéb érdekeltségi csoportok 
képviseletével szemben. Ezért minden érdekképviseleti alcsoportban a képviselőknek egyenlő 
számban kell jelen lenniük. Biztosítani kell az érdekképviseleti csoporttal történő folyamatos 
konzultációt, amelyre az évi két ülés során bizonyára nem lenne lehetőség.

Módosítás 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport legalább évente kétszer ülésezik.

Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport legalább évente négyszer ülésezik.

Or. en

Indokolás

Minden tekintetben biztosítani kell az érdekképviseleti csoport megfelelő és tisztességes 
működését. A „kiegyensúlyozott arány” kifejezést egyértelművé kell tenni. Biztosítani kell az 
érdekképviseleti csoporttal történő folyamatos konzultációt, amelyre az évi két ülés során 
bizonyára nem lenne lehetőség. 

Módosítás 442
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport legalább évente kétszer ülésezik.

Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport legalább évente négyszer ülésezik.

Or. en
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Módosítás 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport legalább évente kétszer ülésezik.

Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport negyedévenként ülésezik.

Or. en

Módosítás 444
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport tagjait az érintett érdekeltek 
javaslatai alapján a Hatóság 
felügyelőtanácsa jelöli ki.

(3) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport tagjait az érintett érdekeltek 
javaslatai alapján a Hatóság 
felügyelőtanácsa jelöli ki. Az érdekelt 
feleknek ténylegesen részt kell venniük 
képviselőik kiválasztásában.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az érdekképviseleti csoport úgy működjön, hogy a csoportban lévő 
valamennyi félnek a gyakorlatban is ugyanazon feltételeket és lehetőségeket biztosítsák a 
munkában való részvételhez. Ez azt jelenti, hogy az érdekképviseleti csoportok képviselőinek 
nem a szervezetüktől származó forrásokra kell támaszkodniuk, mivel ez komoly 
egyensúlyhiányhoz vezethet a különböző képviselők által ténylegesen elvégezhető munka 
mennyiségében és minőségében. Ez az ágazati alkalmazottak képviselőire, a fogyasztókra, a 
kkv-kre és másokra is vonatkozik. 
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Módosítás 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyelőtanács az ilyen irányú 
határozathozatal során a lehető 
legnagyobb mértékben biztosítja a 
megfelelő földrajzi egyensúlyt és az 
érdekeltek Közösséget átfogó képviseletét.

törölve

Or. en

Módosítás 446
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyelőtanács az ilyen irányú 
határozathozatal során a lehető 
legnagyobb mértékben biztosítja a 
megfelelő földrajzi egyensúlyt és az
érdekeltek Közösséget átfogó képviseletét.

A felügyelőtanács az ilyen irányú 
határozathozatal során biztosítja, hogy a 
nem a szakmai piaci szereplőket vagy azok 
alkalmazottait képviselő tagok hozzanak 
nyilvánosságra bármilyen lehetséges 
összeférhetetlenséget. Ezenfelül a lehető 
legnagyobb mértékben biztosítja a 
megfelelő földrajzi egyensúlyt és az
érdekelteknek az egész Unióra kiterjedő
képviseletét.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az érdekképviseleti csoport úgy működjön, hogy a csoportban lévő 
valamennyi félnek a gyakorlatban is ugyanazon feltételeket és lehetőségeket biztosítsák a 
munkában való részvételhez. Ez azt jelenti, hogy az érdekképviseleti csoportok képviselőinek 
nem a szervezetüktől származó forrásokra kell támaszkodniuk, mivel ez komoly 
egyensúlyhiányhoz vezethet a különböző képviselők által ténylegesen elvégezhető munka 
mennyiségében és minőségében. Ez az ágazati alkalmazottak képviselőire, a fogyasztókra, a 
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kkv-kre és másokra is vonatkozik. 

Az információhoz való hozzáférés kulcsfontosságú.

Módosítás 447
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyelőtanács az ilyen irányú 
határozathozatal során a lehető legnagyobb 
mértékben biztosítja a megfelelő földrajzi 
egyensúlyt és az érdekeltek Közösséget 
átfogó képviseletét.

A felügyelőtanács az ilyen irányú 
határozathozatal során a lehető legnagyobb 
mértékben biztosítja a megfelelő földrajzi, 
illetve a nemek közötti egyensúlyt és az
érdekelteknek az egész Unióra kiterjedő
képviseletét.

Or. en

Módosítás 448
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság megfelelő titkársági támogatást 
biztosít az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport számára.

A Hatóság megfelelő titkársági támogatást 
biztosít az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport számára, valamint biztosítja az 
utazási és ellátási költségek megfelelő 
visszatérítését, továbbá a 
tevékenységekben való részvételt lehetővé 
tevő juttatást azon tagok számára, akik 
ennek hiányában nem engedhetnék meg 
maguknak a részvételt. Az európai 
költségvetésnek egy olyan szakértői 
központ megfelelő finanszírozásáról is 
gondoskodnia kellene, amelyben pénzügyi 
szolgáltatások szabályozásával és 
felügyeletével foglalkozó szakemberek 
technikai tanácsokat nyújthatnak 
kizárólag a vételi oldal befektetői, kis- és 
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közepes vállalkozásainak valamint 
fogyasztói szervezetei számára, hogy 
támogassák ez utóbbiaknak az 
érdekképviseletek tanácsadói 
csoportjaiban végzett munkáját.

Or. en

Módosítás 449
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság megfelelő titkársági támogatást 
biztosít az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport számára.

A Hatóság az összes információhoz való 
hozzáférést és megfelelő titkársági 
támogatást biztosít az értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoport számára. A nem 
hivatásos tagok megfelelő ellentételezést 
kapnak munkájukért.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az érdekképviseleti csoport úgy működjön, hogy a csoportban lévő 
valamennyi félnek a gyakorlatban is ugyanazon feltételeket és lehetőségeket biztosítsák a 
munkában való részvételhez. Ez azt jelenti, hogy az érdekképviseleti csoportok képviselőinek 
nem a szervezetüktől származó forrásokra kell támaszkodniuk, mivel ez komoly 
egyensúlyhiányhoz vezethet a különböző képviselők által ténylegesen elvégezhető munka 
mennyiségében és minőségében. Ez az ágazati alkalmazottak képviselőire, a fogyasztókra, a 
kkv-kre és másokra is vonatkozik. 

Az információhoz való hozzáférés kulcsfontosságú.



AM\809369HU.doc 81/91 PE439.919v01-00

HU

Módosítás 450
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Költségvetést kell jóváhagyni az 
értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport 
nonprofit szervezeteket képviselő tagjai 
számára. Ezt a költségvetést a 
felügyelőtanács hagyja jóvá, és elég 
nagynak kell lennie ahhoz, hogy fedezze 
az előkészítő ülések szervezésére, az 
azokon való részvételre, valamint a külső 
kutatásokkal és véleményekkel 
kapcsolatos megbízásokra vonatkozó 
költségeket.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az érdekképviseleti csoport úgy működjön, hogy a csoportban lévő 
valamennyi félnek a gyakorlatban is ugyanazon feltételeket és lehetőségeket biztosítsák a 
munkában való részvételhez. Ez azt jelenti, hogy az érdekképviseleti csoportok képviselőinek 
nem a szervezetüktől származó forrásokra kell támaszkodniuk, mivel ez komoly 
egyensúlyhiányhoz vezethet a különböző képviselők által ténylegesen elvégezhető munka 
mennyiségében és minőségében. Ez az ágazati alkalmazottak képviselőire, a fogyasztókra, a 
kkv-kre és másokra is vonatkozik.

Módosítás 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő pénzbeli ellentételezést kell 
biztosítani az érdekképviseleti csoport 
nonprofit szervezeteket képviselő tagjai 
számára.
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Or. en

Módosítás 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő pénzbeli ellentételezést kell 
biztosítani az érdekképviseleti csoport 
nonprofit szervezeteket képviselő tagjai 
számára.

Or. en

Indokolás

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 

Módosítás 453
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport tagjainak megbízatása két és fél 
éves időtartamra szól, amelyet követően új 
kiválasztási eljárásra kerül sor.

(4) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport tagjainak megbízatása ötéves
időtartamra szól, amelyet követően új 
kiválasztási eljárásra kerül sor.

Or. en
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Módosítás 454
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagok két egymást követő időszakon át 
láthatják el feladatukat. 

törölve

Or. en

Módosítás 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elnököt a tagok jelölik ki.

Or. en

Indokolás

A Hatóság érdekképviseleti csoportjának a Hatóság vezetésétől való függetlensége további 
biztosítása érdekében a Hatóság elnökét a tagoknak kell kijelölniük, és nem a Hatóság 
vezetőségének.

Módosítás 456
Thijs Berman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Hatóság az érdekképviseleti 
csoportot konzultációs feladatai ellátása 
érdekében valamennyi szükséges 
információval ellátja.
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Or. en

Indokolás

Az érdekképviseleti csoport az információ tekintetében teljes mértékben a Hatóságtól függ. 
Amikor a Hatóság konzultációt kér, meg kellene könnyítenie az érdekképviseleti csoport 
számára a lényeges információhoz történő hozzáférést.

Módosítás 457
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről.

(5) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság feladataihoz 
kapcsolódó bármely kérdésről, ideértve a 
42. cikkben foglaltak alapján az Európai 
Felügyeleti Hatóság (bankfelügyelet) és 
az Európai Felügyeleti Hatósággal 
(biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-
felügyelet) történő közös álláspont 
kialakításához kapcsolódó kérdéseket is, 
különös tekintettel a 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladatokra.

Or. en

Indokolás

Az érdekképviseleti csoportnak megfelelő módon hozzá kell tudni járulnia a pénzügyi 
konglomerátumokkal kapcsolatos döntéshozatalhoz abban az esetben, ha a konglomerátum 
banki üzletággal rendelkezik vagy bármely egyéb, az Európai Felügyeleti Hatóság által 
végzett feladatot lát el, bár figyelmét továbbra is elsősorban a 7. és 8. cikkben foglaltakra kell 
irányítania.
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Módosítás 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó
bármely kérdésről.

(5) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújt a 
Hatóságnak bármely kérdésről. Az 
értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport 
tagjainak bármilyen összeférhetetlenségét 
nyilvánosságra kell hozni, valahányszor 
az érdekképviseleti csoport véleményt és 
tanácsot nyújt.

Or. en

Módosítás 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről.

(5) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7-19. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről.

Or. en

Indokolás

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
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following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Módosítás 460
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről.

(5) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7-19. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az érdekképviseleti csoporttal megfelelő módon konzultálnak az érdekelt 
felek számára fontos valamennyi kérdéssel kapcsolatban. A banki érdekképviseleti csoporttal 
szélesebb körű, a 7-19. cikkekben meghatározott feladatokkal kapcsolatban kell konzultálni. 

Ha a programot a Hatóság határozza meg, valószínűleg olyan jelentésekkel árasztja majd el 
az érdekképviseleti csoportot, amelyek kevés jelentőséggel bírnak.

Az érdekképviseleti csoportok tagságuknál fogva különböző érdekekkel és véleményekkel 
fognak rendelkezni. A fogyasztók és egyéb felhasználók számára lehetőséget kell biztosítani a 
véleménynyilvánításra, amely nem feltétlenül lesz az érdekképviseleti csoport többségi 
véleménye. 

Módosítás 461
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 

(5) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport véleményt nyújthat és tanácsot
adhat a Hatóságnak a Hatóság 7., 8., 9. és
10. cikkben meghatározott feladataihoz 
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bármely kérdésről. kapcsolódó bármely kérdésről.

Or. en

Módosítás 462
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport határoz a konzultáció 
szempontjából fontos kérdésekről, illetve 
befolyásolhatja az ülések napirendjét. 
Valamennyi csoport képviselőjének 
lehetősége van a hozzájárulásra. A 
javasolt napirendi pontokról szóló 
végleges döntést az értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoport hozza meg, 
azonban minden érdekképviseleti 
alcsoportnak joga van ahhoz, hogy a 
napirenden szerepeljenek az általa 
javasolt pontok. Minden érdekképviseleti 
alcsoport szabadon nyújthat be a 
Hatóságnak olyan véleményt és tanácsot, 
amely nem feltétlenül az érdekképviseleti 
csoport többségi véleménye.

Or. en

Indokolás

Az érdekképviseleti csoport tagságánál fogva különböző érdekeket és véleményeket jelenít 
majd meg. A fogyasztók és egyéb felhasználók számára lehetőséget kell biztosítani a 
véleménynyilvánításra, amely nem feltétlenül lesz az érdekképviseleti csoport többségi 
véleménye. Amennyiben az érdekelt felek nem rendelkeznek e joggal, ez azzal a kockázattal 
jár, hogy lehetetlenné válik a csoport munkája.
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Módosítás 463
Gianni Pittella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érdekképviseleti csoport határoz a 
konzultáció szempontjából fontos 
kérdésekről, illetve befolyásolhatja az 
ülések napirendjét. Valamennyi csoport 
képviselőjének lehetősége van a 
hozzájárulásra. A javasolt napirendi 
pontokról szóló végleges döntést az 
érdekképviseleti csoport hozza meg, 
azonban minden érdekképviseleti 
alcsoportnak joga van ahhoz, hogy a 
napirenden szerepeljenek az általa 
javasolt pontok.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az érdekképviseleti csoporttal megfelelő módon konzultálnak az érdekelt 
felek számára fontos valamennyi kérdéssel kapcsolatban. A banki érdekképviseleti csoporttal 
szélesebb körű, a 7-19. cikkekben meghatározott feladatokkal kapcsolatban kell konzultálni. 

Ha a programot a Hatóság határozza meg, valószínűleg olyan jelentésekkel árasztja majd el 
az érdekképviseleti csoportot, amelyek kevés jelentőséggel bírnak.

Az érdekképviseleti csoportok tagságuknál fogva különböző érdekekkel és véleményekkel 
fognak rendelkezni. A fogyasztók és egyéb felhasználók számára lehetőséget kell biztosítani a 
véleménynyilvánításra, amely nem feltétlenül lesz az érdekképviseleti csoport többségi 
véleménye. 
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Módosítás 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érdekképviseleti csoport határoz a 
konzultáció szempontjából fontos 
kérdésekről, valamint az ülések 
napirendjéről.

Or. en

Módosítás 465
Gianni Pittella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden érdekképviseleti alcsoport 
szabadon nyújthat be a Hatóságnak olyan 
véleményt és tanácsot, amely nem 
feltétlenül az érdekképviseleti csoport 
többségi véleménye.

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy az érdekképviseleti csoporttal megfelelő módon konzultálnak az érdekelt 
felek számára fontos valamennyi kérdéssel kapcsolatban. A banki érdekképviseleti csoporttal 
szélesebb körű, a 7-19. cikkekben meghatározott feladatokkal kapcsolatban kell konzultálni. 

Ha a programot a Hatóság határozza meg, valószínűleg olyan jelentésekkel árasztja majd el 
az érdekképviseleti csoportot, amelyek kevés jelentőséggel bírnak.

Az érdekképviseleti csoportok tagságuknál fogva különböző érdekekkel és véleményekkel 
fognak rendelkezni. A fogyasztók és egyéb felhasználók számára lehetőséget kell biztosítani a 
véleménynyilvánításra, amely nem feltétlenül lesz az érdekképviseleti csoport többségi 
véleménye. 

Módosítás 466
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport elfogadja az eljárási szabályzatát.

(6) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport tagjainak kétharmados 
többségével elfogadja az eljárási 
szabályzatát.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az érdekképviseleti csoporton belüli jelentős nézetkülönbségek valószínűségére, 
fontos, hogy már a kezdetektől fogva szigorú eljárási szabályzatot állapítsanak meg. Ennek 
legjobb módja, ha a szabályokat a tagok legalább kétharmados többségének támogatásával 
hozzák létre. Ez ugyanakkor megakadályozza azt is, hogy az egyik érdekképviseleti csoport 
képviselői domináns szerephez jussanak a döntéshozatalban.
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Módosítás 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport elfogadja az eljárási szabályzatát.

(6) Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport elfogadja az eljárási szabályzatát és 
tagjai közül kijelöli elnökét.

Or. en


