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Módosítás 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
információcsere megkönnyítése,

(1) a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
információcsere megkönnyítése az 
információk bizalmas jellegének 
megfelelő figyelembevételével,

Or. de

Indokolás

Gondos figyelmet kíván a bizalmas jelleg megőrzésének biztosítása valamennyi helyzetben, 
amelynek során információcserére kerül sor. Ez a káros piaci reakció elkerülése érdekében 
alapvető fontosságú, valamint védi az érintett vállalkozásokat. 

Módosítás 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátandó 
információk körének meghatározása és 
megbízhatóságának ellenőrzése,

(2) az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátandó 
információk körének meghatározása és 
megbízhatóságának ellenőrzése, az 
információk bizalmas jellegének 
megfelelő figyelembevételével,

Or. de

Indokolás

Gondos figyelmet kíván a bizalmas jelleg megőrzésének biztosítása valamennyi helyzetben, 
amelynek során információcserére kerül sor. Ez a káros piaci reakció elkerülése érdekében 
alapvető fontosságú, valamint védi az érintett vállalkozásokat. 
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Módosítás 386
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 az érintett nemzeti 
illetékes felügyeleti hatóságok közös 
válaszának lehető leggyorsabb és 
automatikus elérése érdekében;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
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 
illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok 
intézkedései összehangolásának 
megkönnyítése érdekében;

Or. en
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Módosítás 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) az egynél több tagállamban aktív 
intézmények számára a rendszeres 
jelentéstétel központi elfogadójaként 
működve. A jelentések kézhezvételét 
követően a Hatóság az illetékes nemzeti 
hatóságokkal megosztja az információkat.

Or. en

Indokolás

Sok esetben az EBA a tőkekövetelményekkel kapcsolatos és egyéb szabályok végrehajtása 
céljából technikai szabványokat fog bevezetni (lásd gyűjtőirányelv). Annak biztosítása 
érdekében, hogy a szabályozók ugyanazokból a tényekből induljanak ki és válság esetén a 
koordináció zökkenőmentesebb legyen, az EBA-nak kellene a rendszeres jelentéstétel központi 
elfogadójává válnia. Ezáltal továbbá elkerülhető lenne a tagállami szintű jelentések miatt 
fennálló jelenlegi kettősség.   

Módosítás 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Hatóság az ESRB-vel együttműködve az 
egész Közösségre kiterjedő értékelést 
kezdeményez és koordinál, amelynek célja 
a pénzügyi intézmények 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:
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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 390
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 
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”.
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Módosítás 391
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
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 
Bankfelügyeleti Hatósággal és az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal.

3. A Hatóság biztosítja az ágazatközi 
fejlemények, a kockázatok és gyenge 
pontok megfelelő kezelését azáltal, hogy az 
európai felügyeleti hatóságon (vegyes 
bizottság) keresztül szorosan 
együttműködik az Európai Felügyeleti 
(bankfelügyeleti) Hatósággal és az Európai
(értékpapír-piaci) Felügyeleti Hatósággal, 
valamint az Európai Felügyeleti 
Hatósággal (vegyes bizottság).

Or. en

Módosítás 392
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 továbbra is hozzájárulhatnak 
az uniós jog szerint saját feladat- és 
hatáskörükbe tartozó nemzeti kérdésekkel 
foglalkozó fórumok munkájához.

Or. en
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Módosítás 393
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
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
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Módosítás 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság segítséget nyújt a harmadik 
országbeli felügyeleti rendszerek
egyenértékűségével kapcsolatos 
határozatok előkészítésében, az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban.

A Hatóság segítséget nyújt a harmadik 
országbeli felügyeleti rendszerek 
egyenértékűségével kapcsolatos 
határozatok előkészítésében, az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban. A Bizottság a 7a–7d. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el az e 
bekezdésben szereplő egyenértékűség 
értékelésének elvégzésére.

Or. en

Módosítás 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
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 értékelésének elvégzésére.

Or. en
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Módosítás 397
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 nemzeti felügyeleti 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 nemzeti felügyeleti 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.

Or. en

Módosítás 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Hatóság a 2007/44/EK irányelv 
értelmében az együttes iránymutatások 
alapján lefolytathatja az értékelési eljárás 
módosítását. Az értesítés kézhezvételét 
követően a Hatóság az illetékes nemzeti 
hatóságokkal egyeztetést végez.

Or. en

Indokolás

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
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to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

Módosítás 399
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság kérésére a tagállamok
nemzeti felügyeleti 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

Módosítás 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 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



PE439.927v01-00 12/106 AM\809582HU.doc

HU

Módosítás 401
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 402
Carl Haglund

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés kettős jelentési kötelezettséget ró a pénzintézetekre és fennáll az eshetőség, 
hogy az érintett intézmények lojalitási konfliktusba kerülnek. A nemzeti felügyeleti 
hatóságoknak kell a kapcsolattartó pontoknak lenniük. A többszörös jelentés nem jótékony 
hatású, ezért az új felügyeleti rendszerhez a jelenlegi jelentési struktúrákat kell felhasználni.

Módosítás 403
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés kettős jelentési kötelezettséget ró a pénzintézetekre és fennáll az eshetőség, 
hogy az érintett intézmények lojalitási konfliktusba kerülnek. A nemzeti felügyeleti 
hatóságoknak kell a kapcsolattartó pontoknak lenniük. A többszörös jelentés nem jótékony 
hatású, ezért az új felügyeleti rendszerhez a jelenlegi jelentési struktúrákat kell felhasználni.
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Módosítás 404
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Ha az információ nem elérhető vagy a 
tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságai 
vagy egyéb hatóságai nem bocsátották 
kellő időben rendelkezésre, a Hatóság 
indokolással ellátott kérést címezhet 
közvetlenül az érintett pénzügyi 
intézményekhez és egyéb felekhez, 
amennyiben a Hatóság számára ilyen 
információ nyújtásának költségei az 
információ természetével arányban 
állnak. A Hatóság tájékoztatja az érintett 
nemzeti felügyeleti hatóságokat az ilyen
kérésekről.

Or. en

Módosítás 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha az információ nem elérhető, a Hatóság 
indokolással ellátott kérést címezhet 
közvetlenül az érintett pénzügyi 
intézményekhez és egyéb felekhez. A 
Hatóság tájékoztatja az érintett nemzeti 
felügyeleti hatóságokat az ilyen kérésekről.

Or. it
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Indokolás

Lehetőség szerint a már létező jelentési rendszereket kell használni. Az erőfeszítések 
megduplázása és a felesleges kiadások elkerülése érdekében lehetőség szerint mellőzni kell a 
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmek generálását a különféle szinteken.

Módosítás 406
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Valamely 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 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Valamely tagállam nemzeti felügyeleti 
hatóságának kérésére a Hatóság átadhat 
minden olyan információt, amelyre a 
nemzeti hatóságnak feladatai elvégzéséhez 
szüksége van, feltéve, hogy az adott 
nemzeti hatóság megfelelő szabályokkal 
rendelkezik a bizalmasság garantálására.

Or. en
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Módosítás 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az ebben a rendeletben meghatározott 
feladatai ellátása során a Hatóság a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszi 
az ESRB figyelmeztetéseit és ajánlásait.

6. Az ebben a rendeletben meghatározott 
feladatai ellátása során a Hatóság 
figyelembe veszi az ESRB 
figyelmeztetéseit és ajánlásait.

Or. en

Módosítás 409
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosítási, viszontbiztosítási és
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti

csoport

Biztosítási, viszontbiztosítási és a 
foglalkoztatóinyugdíj-ellátási 

érdekképviseleti csoport

Or. en

Indokolás

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Módosítás 410
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
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 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportot.

1. A Hatóság feladataival érintett 
területeken az érdekeltekkel folytatott 
konzultáció céljából létre kell hozni egy 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-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.

Or. en

Módosítás 411
Sharon Bowles

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 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti
csoportot.

1. A Hatóság feladataival érintett 
területeken az érdekeltekkel folytatott 
konzultáció céljából létrehoz két 
érdekképviseleti csoportot, nevezetesen a 
biztosítási és viszontbiztosítási 
érdekképviseleti csoportot és a 
foglalkoztatóinyugdíj-ellátási 
érdekképviseleti csoportot (a 
továbbiakban: érdekképviseleti 
csoportok).

Or. en
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Indokolás

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Módosítás 412
Corien Wortmann-Kool

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 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportot.

1. A Hatóság feladataival érintett 
területeken az érdekeltekkel folytatott 
konzultáció céljából létre kell hozni egy 
biztosítási és viszontbiztosítási 
érdekképviseleti csoportot és a
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoportot.

Or. en

Indokolás

A biztosítók és a foglalkoztatóinyugdíj-alapok közötti alapvető különbségek figyelembevétele 
érdekében a biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoportot 
ketté kell választani: i. biztosítási és viszontbiztosítási csoporttá, valamint ii. 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoporttá.
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Módosítás 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi
biztosítókat és viszontbiztosítókat, 
valamint foglalkoztatói nyugdíjalapokat, 
alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat 
és a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkozatóinyugdíj-szolgáltatások 
használóit.

2. biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve az uniós biztosítókat 
és viszontbiztosítókat, valamint
foglalkoztatóinyugdíj-alapokat, 
alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat 
és a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkozatóinyugdíj-szolgáltatások 
használóit.

A tagok közül legalább ötnek független, 
élvonalbeli tudományos szakembernek 
kell lennie.
A szakmai piacot képviselő tagok száma 
az alkalmazottakkal együtt nem 
haladhatja meg a tizenötöt. Közülük 
legalább ötnek az alkalmazottakat kell 
képviselnie.

Or. en

Módosítás 414
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A biztosítási, viszontbiztosítási és
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi
biztosítókat és viszontbiztosítókat, 
valamint foglalkoztatói nyugdíjalapokat, 
alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat 

2. A biztosítási és viszontbiztosítási 
érdekképviseleti csoport 30 tagból áll, 
kiegyensúlyozott arányban képviselve az 
európai uniós biztosítókat és 
viszontbiztosítókat, valamint a 
fogyasztókat és a biztosítási és
viszontbiztosítási szolgáltatások használóit.
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és a biztosítási, viszontbiztosítási és
foglalkozatóinyugdíj-szolgáltatások
használóit.

A foglalkoztatóinyugdíj-ellátási 
érdekképviseleti csoport 30 tagból áll, 
kiegyensúlyozott arányban képviselve az 
európai uniós foglalkoztatóinyugdíj-
intézeteket, tagjaikat és 
kedvezményezettjeiket, valamint a 
támogató vállalkozásokat.

Or. en

Indokolás

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Módosítás 415
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi 
biztosítókat és viszontbiztosítókat,
valamint foglalkoztatói nyugdíjalapokat,
alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat 
és a biztosítási, viszontbiztosítási és 

2. A biztosítási és a viszontbiztosítási, 
valamint a foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoport 30-30 tagból áll. 
A biztosítási és viszontbiztosítási 
érdekképviseleti csoport kiegyensúlyozott 
arányban képviseli a közösségi biztosítókat 
és viszontbiztosítókat, alkalmazottaikat, 
valamint a fogyasztókat és a biztosítás
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foglalkozatóinyugdíj-szolgáltatások
használóit.

használóit. A foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoport kiegyensúlyozott 
arányban képviseli az európai uniós 
foglalkoztatóinyugdíj-alapokat, tagjaikat 
és kedvezményezettjeiket, valamint a 
fogyasztókat és a foglalkoztatóinyugdíj-
szolgáltatások használóit. 

Or. en

Indokolás

A biztosítók és a foglalkoztatóinyugdíj-alapok közötti alapvető különbségek figyelembe vétele 
érdekében a biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoportot 
ketté kell választani: (i) biztosítási és viszontbiztosítási csoporttá, valamint (ii) 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoporttá.

Módosítás 416
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi
biztosítókat és viszontbiztosítókat,
valamint foglalkoztatói nyugdíjalapokat,
alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat 
és a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkozatóinyugdíj-szolgáltatások 
használóit.

2. A biztosítási és a viszontbiztosítási, 
valamint a foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoport 30 tagból áll. 
Legfeljebb 15 tag képviselheti a 
biztosítókat, a viszontbiztosítókat, a 
biztosítási közvetítőket, valamint a
foglalkoztatóinyugdíj-alapokat. Legalább 
öt tagnak kell képviselnie a vételi oldal 
intézményeit, az alkalmazottakat (például 
a szakszervezeteket) és a fogyasztókat, 
valamint a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkozatóinyugdíj-szolgáltatások 
használóit. Legalább öt tagnak független, 
élvonalbeli tudományos szakembernek 
kell lennie.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az ipar képviselőinek megfelelő képviseletét, mivel az érdekképviseleti 
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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 szaktanácsot adhassanak.

Módosítás 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi 
biztosítókat és viszontbiztosítókat,
valamint foglalkoztatói nyugdíjalapokat,
alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat 
és a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkozatóinyugdíj-szolgáltatások 
használóit.

2.  A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve az európai uniós 
hitel- és befektetési intézeteket, 
alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat, 
a banki szolgáltatások használóit és a kkv-
k képviselőit. Legalább öt tagnak 
független, élvonalbeli tudományos 
szakembernek kell lennie. A piaci 
szereplőket képviselő tagok száma nem 
haladhatja meg a tizet. A tagok közül 
legalább tizet a kkv-k szervezetei 
választják.

Or. en

Módosítás 418
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi hitel- és 
befektetési intézeteket, alkalmazottaikat, 
valamint a fogyasztókat és a biztosítási, 
viszontbiztosítási és foglalkozatóinyugdíj-

2. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, az európai uniós
hitel- és befektetési intézeteket, 
alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat 
és a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkozatóinyugdíj-szolgáltatások 
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szolgáltatások használóit. használóit. A biztosítási, viszontbiztosítási 
és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport legalább 10 tagja a fogyasztókat 
és például a nyugdíjalap-vagyonkezelők 
használóit képviseli, legalább 5 tagja 
független, élvonalbeli tudományos 
szakember és legfeljebb 10 tagja a 
felügyelt intézmények szervezeteit 
képviseli.

Or. en

Módosítás 419
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi
biztosítókat és viszontbiztosítókat, 
valamint foglalkoztatói nyugdíjalapokat, 
alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat 
és a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkozatóinyugdíj-szolgáltatások
használóit.

2. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve az európai uniós
biztosítókat és viszontbiztosítókat, 
valamint foglalkoztatóinyugdíj-alapokat, a
szakszervezeteket, a társadalmi 
szervezeteket, illetve a fogyasztókat és a 
biztosítási szolgáltatások használóit. A 
csoport egyik érdekelt felének sem lehet a 
másiknál nagyobb súlyú pozíciója. 
Legalább öt tagnak független, 
tudományos szakembernek kell lennie.

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 lesz lehetőség. 
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Módosítás 420
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport legalább évente kétszer ülésezik.

A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-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 lesz lehetőség. 

Módosítás 421
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport legalább évente kétszer ülésezik.

Az érdekképviseleti csoportok legalább 
évente kétszer üléseznek.

Or. en

Indokolás

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
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well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Módosítás 422
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport legalább évente kétszer ülésezik.

A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport legalább évente négyszer ülésezik.

Or. en

Módosítás 423
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport tagjait az érintett érdekeltek 
javaslatai alapján a Hatóság 
felügyelőtanácsa jelöli ki.

3. A biztosítási és a viszontbiztosítási, 
valamint a foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoport tagjait az érintett 
érdekeltek javaslatai alapján a Hatóság 
felügyelőtanácsa jelöli ki.

Or. en

Indokolás

A biztosítók és a foglalkoztatóinyugdíj-alapok közötti alapvető különbségek figyelembe vétele 
érdekében a biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoportot 
ketté kell választani: i. biztosítási és viszontbiztosítási csoporttá, valamint ii. 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoporttá.
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Módosítás 424
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport tagjait az érintett érdekeltek 
javaslatai alapján a Hatóság 
felügyelőtanácsa jelöli ki.

3. Az érdekképviseleti csoportok tagjait az 
érintett érdekeltek javaslatai alapján a 
Hatóság felügyelőtanácsa jelöli ki.

Or. en

Indokolás

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Módosítás 425
Sharon Bowles

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 
egyensúlyt és az érdekelteknek az Európai 
Uniót átfogó képviseletét.

Or. en
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Indokolás

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Módosítás 426
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
és a nemek közötti egyensúlyt és az
érdekelteknek az Európai Uniót átfogó 
képviseletét.

Or. en

Módosítás 427
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság megfelelő titkársági támogatást 
biztosít a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport számára.

A Hatóság a biztosítási, viszontbiztosítási 
és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport számára megfelelő titkársági 
támogatást és az utazási és ellátási 
költségek megfelelő visszatérítését 
biztosítja, illetve juttatást is biztosít a 
tevékenységekben történő részvételre azon 
képviselők számára, akik ezekben a térítés 
hiánya miatt nem tudnának részt venni. 
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Az európai költségvetésnek egy olyan 
szakértői központ megfelelő 
finanszírozásáról kellene gondoskodnia, 
amelyben pénzügyi szolgáltatások 
szabályozásával és felügyeletével 
foglalkozó szakemberek technikai 
tanácsokat nyújthatnak kizárólag a vételi 
oldal befektetői, kis- és 
középvállalkozásai, valamint fogyasztói 
szervezetei számára, hogy támogassák ez 
utóbbiaknak az érdekképviseletek 
tanácsadói csoportjaiban végzett 
munkáját.

Or. en

Módosítás 428
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság megfelelő titkársági támogatást 
biztosít a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport számára.

A Hatóság megfelelő titkársági támogatást 
biztosít a biztosítási és viszontbiztosítási 
érdekképviseleti csoport, és a
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport számára.

Or. en

Indokolás

A biztosítók és a foglalkoztatóinyugdíj-alapok közötti alapvető különbségek figyelembevétele 
érdekében a biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoportot 
ketté kell választani: i. biztosítási és viszontbiztosítási csoporttá, valamint ii. 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoporttá.



AM\809582HU.doc 29/106 PE439.927v01-00

HU

Módosítás 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság megfelelő titkársági támogatást 
biztosít a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport számára.

A Hatóság megfelelő titkársági támogatást 
biztosít a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport számára. Megfelelő pénzbeli 
kártérítést kell biztosítani az 
érdekképviseleti csoport nonprofit 
szervezeteket képviselő tagjai számára.

Or. en

Módosítás 430
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság megfelelő titkársági támogatást 
biztosít a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport számára.

A Hatóság megfelelő titkársági támogatást 
biztosít az érdekképviseleti csoportok
számára.

Or. en

Indokolás

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Módosítás 431
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Költségvetést kell jóváhagyni a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport nonprofit szervezeteket képviselő 
tagjai számára. Ezt a költségvetést a 
felügyelőtanács hagyja jóvá, amelynek 
elég nagynak kell lenni 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 részvétel során. 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 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Megfelelő pénzbeli kártérítést kell 
biztosítani az érdekképviseleti csoport 
nonprofit szervezeteket képviselő tagjai
számára.



AM\809582HU.doc 31/106 PE439.927v01-00

HU

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 433
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport tagjainak megbízatása két és fél 
éves időtartamra szól, amelyet követően új 
kiválasztási eljárásra kerül sor.

4. A biztosítási és a viszontbiztosítási, 
valamint a foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoport tagjainak 
megbízatása két és fél éves időtartamra 
szól, amelyet követően új kiválasztási 
eljárásra kerül sor.

Or. en

Indokolás

A biztosítók és a foglalkoztatóinyugdíj-alapok közötti alapvető különbségek figyelembe vétele 
érdekében a biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoportot 
ketté kell választani: i. biztosítási és viszontbiztosítási csoporttá, valamint ii. 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoporttá.

Módosítás 434
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A biztosítási, viszontbiztosítási és 4. Az érdekképviseleti csoportok tagjainak 
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foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport tagjainak megbízatása két és fél 
éves időtartamra szól, amelyet követően új 
kiválasztási eljárásra kerül sor.

megbízatása két és fél éves időtartamra 
szól, amelyet követően új kiválasztási 
eljárásra kerül sor.

Or. en

Indokolás

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Módosítás 435
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport tagjainak megbízatása két és fél 
éves időtartamra szól, amelyet követően új 
kiválasztási eljárásra kerül sor.

4. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport tagjainak megbízatása ötéves
időtartamra szól, amelyet követően új 
kiválasztási eljárásra kerül sor.

Or. en

Módosítás 436
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
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Or. en

Módosítás 437
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.

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 438
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről.

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

Or. en
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Indokolás

Az érdekképviseleti csoportnak megfelelő módon hozzá kell tudni járulnia a pénzügyi 
konglomerátumokkal kapcsolatos döntéshozatalhoz abban az esetben, ha a konglomerátum 
biztosítási vagy foglalkoztatóinyugdíj-üzletággal rendelkezik.

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

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó
bármely kérdésről.

5. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújt a 
Hatóságnak bármely kérdésről. A 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport tagjainak bármilyen 
összeférhetetlenségét nyilvánosságra kell 
hozni, valahányszor az érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújt. 

Or. en

Módosítás 440
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.  A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről.

5. A biztosítási és viszontbiztosítási
érdekképviseleti csoport, és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről.
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Or. en

Indokolás

A biztosítók és a foglalkoztatóinyugdíj-alapok közötti alapvető különbségek figyelembe vétele 
érdekében a biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoportot 
ketté kell választani: i. biztosítási és viszontbiztosítási csoporttá, valamint ii. 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoporttá.

Módosítás 441
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről.

5. Az érdekképviseleti csoportok
véleményt és tanácsot nyújthatnak a 
Hatóságnak a Hatóság feladataihoz 
kapcsolódó bármely kérdésről.

Or. en

Indokolás

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Módosítás 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.  A biztosítási, viszontbiztosítási és
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről.

5. A biztosítási, viszontbiztosítási és
foglalkoztatóinyugdíj csoport véleményt és 
tanácsot nyújt a Hatóság feladataihoz 
kapcsolódó bármely kérdésről, különös 
tekintettel a 7. és 8. cikkben meghatározott
feladatokra.

Or. en

Módosítás 443
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről.

5. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8., 9. és 10.
cikkben meghatározott feladataihoz 
kapcsolódó bármely kérdésről.

Or. en

Módosítás 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti

5. A banki érdekképviseleti csoport 
véleményt és tanácsot nyújthat a 
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csoport véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről.

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 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Módosítás 445
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A biztosítási és a viszontbiztosítási, 
valamint a foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoport határoz a 
konzultáció szempontjából fontos 
kérdésekről, illetve befolyásolhatja az 
ülések napirendjét. Valamennyi csoport 
képviselőjének lehetősége van a 
hozzájárulásra. A javasolt napirendről 
szóló végleges döntést a biztosítási és a 
viszontbiztosítási, valamint a 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport hozza meg, azonban minden 
résztvevő alcsoportnak joga van ahhoz, 
hogy a napirenden szerepeljenek az 
általuk javasolt pontok. Minden résztvevő 
alcsoport szabadon nyújthat be a 
Hatóságnak olyan véleményt és tanácsot, 
amely nem feltétlenül az érdekképviseleti 
csoport többségi véleménye.
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Or. en

Indokolás

Az érdekképviseleti csoportok tagságuknál fogva különböző érdekekkel és véleményekkel 
fognak rendelkezni. A fogyasztóknak és egyéb felhasználóknak lehetőségük nyílik 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 megbénítják a csoport munkáját.

Módosítás 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az érdekképviseleti csoport határoz a 
konzultáció szempontjából fontos 
kérdésekről, valamint az ülések 
napirendjéről.

Or. en

Módosítás 447
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport elfogadja az eljárási szabályzatát.

6. A biztosítási és a viszontbiztosítási, 
valamint a foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoport elfogadja az 
eljárási szabályzatát.

Or. en

Indokolás

A biztosítók és a foglalkoztatóinyugdíj-alapok közötti alapvető különbségek figyelembe vétele 
érdekében a biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoportot 
ketté kell választani: i. biztosítási és viszontbiztosítási csoporttá, valamint ii. 
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foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoporttá.

Módosítás 448
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport elfogadja az eljárási szabályzatát.

6. Az érdekképviseleti csoportok 
elfogadják eljárási szabályzatukat.

Or. en

Indokolás

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Módosítás 449
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport elfogadja az eljárási szabályzatát.

6. A biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport tagjainak kétharmados 
többségével elfogadja az eljárási 
szabályzatát.

Or. en
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Indokolás

Tekintettel az érdekképviseleti csoporton belüli jelentős nézetkülönbségek valószínűségére, 
fontos az eljárásra vonatkozó szigorú szabályok létrehozása már a kezdetektől fogva. Ezt a 
legjobban úgy lehet elérni, ha a tagok kétharmados többségének támogatásával hozzák létre a 
szabályokat. Ez abban is megakadályozza az érdekképviseleti csoportok képviselőit, hogy a 
döntéshozatal során domináns szerepet töltsenek be.

Módosítás 450
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A Hatóság nyilvánosságra hozza a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport véleményeit és tanácsait, valamint 
a konzultációk eredményét.

7. A Hatóság nyilvánosságra hozza a 
biztosítási és a viszontbiztosítási 
érdekképviseleti csoport és a
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport véleményeit és tanácsait, valamint 
a konzultációk eredményét.

Or. en

Indokolás

A biztosítók és a foglalkoztatóinyugdíj-alapok közötti alapvető különbségek figyelembe vétele 
érdekében a biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoportot 
ketté kell választani: i. biztosítási és viszontbiztosítási csoporttá, valamint ii. 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoporttá.

Módosítás 451
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A Hatóság nyilvánosságra hozza a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport véleményeit és tanácsait, valamint 
a konzultációk eredményét.

7. A Hatóság nyilvánosságra hozza az 
érdekképviseleti csoportok véleményeit és 
tanácsait, valamint a konzultációk 
eredményét.
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Or. en

Indokolás

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Módosítás 452
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 
11. cikk alapján elfogadott határozatok 
semmilyen módon nem érintik a 
tagállamok költségvetési felelősségét.

1. A Hatóság biztosítja, hogy a biztosítási 
és a foglalkoztatóinyugdíj-ágazat 
költségeit ciklikusan internalizálja, 
valamint azt, hogy a 10. vagy 11. cikk 
alapján elfogadott határozatok semmilyen 
módon nem érintik a tagállamok 
költségvetési felelősségét.

Or. en

Módosítás 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 
11. cikk alapján elfogadott határozatok 
semmilyen módon nem érintik a 
tagállamok költségvetési felelősségét.

1. A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 
11. cikk alapján elfogadott határozatok 
semmilyen módon nem érintik a 
tagállamok költségvetési felelősségét. A 
Hatóság vonatkozó határozata nyilatkozik 
arról, hogy ez a költségvetési felelősséget 
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nem érinti.

Or. en

Indokolás

Az állam költségvetési felelősségét semmilyen körülmények között nem érintheti az EIOPA 
tevékenysége. A javasolt kiegészítés célja ezen elv megerősítése. Az EIOPA határozatába egy 
ilyen záradék beillesztésével a Hatóság minden esetben fontolóra veszi és elemzi, hogy ítélete 
befolyásolja-e a tagállam költségvetési felelősségét.

Módosítás 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 
11. cikk alapján elfogadott határozatok
semmilyen módon nem érintik a 
tagállamok költségvetési felelősségét.

1. A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 
11. cikk alapján elfogadott határozatok
közvetlenül ne érintsék jelentősen a 
tagállamok költségvetési felelősségét.

Or. en

Módosítás 455
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 
11. cikk alapján elfogadott határozatok 
semmilyen módon nem érintik a 
tagállamok költségvetési felelősségét.

1. A Hatóság biztosítja, hogy a 10. cikk 
alapján elfogadott határozatok semmilyen 
módon nem érintik a tagállamok 
költségvetési felelősségét.

Or. en
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Indokolás

Amennyiben a 23. cikket néhány tagország érzékenységéhez kell igazítani, azt csak a 
vészhelyzetben, azaz a 10. cikk szerint hozott határozat esetében kell alkalmazni, amikor a 
tagállamok valószínűleg állami pénzeszközök felhasználásával avatkoznak be. A 11. cikket 
nem kell idevenni, mivel a folyamatban lévő felügyelet esetén történő közvetítésre csak 
válságmentes időszakokban kerül sor.

Módosítás 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 
11. cikk alapján elfogadott határozatok
semmilyen módon nem érintik a 
tagállamok költségvetési felelősségét.

1. A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 
11. cikk alapján elfogadott határozatok
közvetlenül nem érintik a tagállamok 
költségvetési felelősségét.

Or. en

Indokolás

A Hatóságot kötelező erejű hatáskörrel kell felruházni „a nemzeti felügyeleti hatóságok 
közötti nézetkülönbségek rendezése” és „vészhelyzeti döntések” vonatkozásában. A 
tagállamok számára korlátozni kell a Hatóság döntéseivel szembeni védzáradékokat, és 
általában a “tartsd be vagy magyarázd meg” szabályát kell követni. A védzáradékok nem 
válhatnak esetleges kiskapukká.

Módosítás 457
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 
11. cikk alapján hozott határozat hatással 
van költségvetési felelősségére, a tagállam 
a nemzeti felügyeleti hatóságnak a 
Hatóság határozatáról való értesítését 
követő egy hónapon belül értesítheti a 

törölve
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Hatóságot és a Bizottságot arról, hogy a 
nemzeti felügyeleti hatóság nem fogja 
végrehajtani a határozatot.
A tagállam az értesítésében indokolja és 
egyértelműen bemutatja, hogy a határozat 
hogyan gyakorol hatást költségvetési 
felelősségére.
Ebben az esetben a Hatóság határozatát 
fel kell függeszteni.
A Hatóság a tagállamtól érkezett értesítést 
követő egy hónapon belül tájékoztatja a 
tagállamot arról, hogy fenntartja, 
módosítja vagy visszavonja határozatát. 
Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács a Szerződés 205. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva két hónapon belül 
határoz arról, hogy a Hatóság határozatát 
fenntartják vagy visszavonják.
Ha a Tanács úgy határoz, hogy fenntartja 
a Hatóság határozatát, vagy ha nem hoz 
határozatot két hónapon belül, 
haladéktalanul meg kell szüntetni a 
határozat felfüggesztését. 

Or. en

Indokolás

Amennyiben a 23. cikket néhány tagország érzékenységéhez kell igazítani, azt csak a 
vészhelyzetben, azaz a 10. cikk szerint hozott határozat esetében kell alkalmazni, amikor a 
tagállamok valószínűleg állami pénzeszközök felhasználásával avatkoznak be. A 11. cikket 
nem kell idevenni, mivel a folyamatban lévő felügyelet esetén történő közvetítésre csak 
válságmentes időszakokban kerül sor.

Módosítás 458
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 2. Ha valamely tagállam nem fogadja el a 
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11. cikk alapján hozott határozat hatással 
van költségvetési felelősségére, a tagállam 
a nemzeti felügyeleti hatóságnak a Hatóság 
határozatáról való értesítését követő egy 
hónapon belül értesítheti a Hatóságot és a 
Bizottságot arról, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóság nem fogja végrehajtani 
a határozatot.

11. cikk (3) bekezdése alapján hozott
határozatot, mert az hatással van 
költségvetési felelősségére, a tagállam a 
nemzeti felügyeleti hatóságnak a Hatóság 
határozatáról való értesítését követő húsz 
munkanapon belül értesíti a Hatóságot, a 
Bizottságot és az Európai Parlamentet
arról, hogy a nemzeti felügyeleti hatóság 
nem fogja végrehajtani a határozatot.

Or. en

Módosítás 459
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 
11. cikk alapján hozott határozat hatással 
van költségvetési felelősségére, a tagállam 
a nemzeti felügyeleti hatóságnak a Hatóság 
határozatáról való értesítését követő egy 
hónapon belül értesítheti a Hatóságot és a 
Bizottságot arról, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóság nem fogja végrehajtani 
a határozatot.

2. 2. Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 
11. cikk alapján hozott határozat hatással 
van költségvetési felelősségére, a tagállam 
a nemzeti felügyeleti hatóságnak a Hatóság 
határozatáról való értesítését követő húsz 
munkanapon belül értesítheti a Hatóságot 
és a Bizottságot arról, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóság nem fogja végrehajtani 
a határozatot.

Or. en

Módosítás 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam az értesítésében indokolja és 
egyértelműen bemutatja, hogy a határozat
hogyan gyakorol hatást költségvetési 

A tagállam az értesítésében indokolja, 
hogy a határozat miért, illetve –
hatáselemzés segítségével bemutatja, hogy 
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felelősségére. – mennyire gyakorol hatást költségvetési 
felelősségére.

Or. en

Módosítás 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam az értesítésében indokolja és 
egyértelműen bemutatja, hogy a határozat
hogyan gyakorol hatást költségvetési 
felelősségére.

A tagállam az értesítésében indokolja, 
hogy a határozat miért, illetve –
hatáselemzés segítségével bemutatja, hogy 
– mennyire gyakorol hatást költségvetési 
felelősségére.

Or. en

Indokolás

A Hatóságot kötelező erejű hatáskörrel kell felruházni „a nemzeti felügyeleti hatóságok 
közötti nézetkülönbségek rendezése” és „vészhelyzeti döntések” vonatkozásában. A 
tagállamok számára korlátozni kell a Hatóság döntéseivel szembeni védzáradékokat, és 
általában a “tartsd be vagy magyarázd meg” szabályát kell követni. A védzáradékok nem 
válhatnak esetleges kiskapukká.

Módosítás 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács a Szerződés 205. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva két hónapon belül 
határoz arról, hogy a Hatóság határozatát 
fenntartják vagy visszavonják.

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács – legkésőbb két hónappal azt 
követően, hogy a negyedik albekezdésben 
előírtaknak megfelelően a Hatóság 
tájékoztatta a tagállamot– döntést hoz
arról, hogy a Hatóság határozatát tagjai 
minősített többségi szavazata alapján –
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figyelmen kívül hagyva a Tanácsban az 
érintett tagországot képviselő tag 
szavazatát– fenntartják vagy visszavonják.
Minősített többség meghatározása: a 
Tanács tagjainak 55%-a, nem számítva az 
érintett tagállamot, közülük legalább 14 
olyan tagot igényel, akik az Unió 
lakosságának 65%-át kitevő tagállamokat 
képviselik, nem számítva az érintett 
tagállam lakosságát.

Or. en

Módosítás 463
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács a Szerződés 205. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva két hónapon belül
határoz arról, hogy a Hatóság határozatát
fenntartják vagy visszavonják.

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács – legkésőbb két hónappal azt 
követően, hogy az előző albekezdésben 
előírtaknak megfelelően a Hatóság 
tájékoztatta a tagállamot – egyik ülésén a 
leadott szavazatok többségével határoz 
arról, hogy a Hatóság határozatát
fenntartja-e.

Or. en

Módosítás 464
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács a Szerződés 205. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva két hónapon belül 

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács a Szerződés 205. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva két hónapon belül 
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határoz arról, hogy a Hatóság határozatát
fenntartják vagy visszavonják.

határoz arról, hogy a Hatóság határozatát
fenntartják-e.

Or. en

Módosítás 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács a Szerződés 205. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva két hónapon belül 
határoz arról, hogy a Hatóság határozatát
fenntartják vagy visszavonják.

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács a Szerződés 205. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva két hónapon belül 
határoz arról, hogy a Hatóság határozatát
fenntartják-e.

Or. en

Indokolás

A módosítás fő célja a bizonytalanság megszüntetése minden olyan esetben, amikor a Tanács 
nem hoz semmilyen döntést az adott két hónapos határidőn belül. A tagállamok költségvetési 
felelősségéhez hasonló fontos kérdés tekintetében a tevékenység hiánya egy tagállamra nem 
járhat semmiféle negatív következménnyel. Ezért javasoljuk annak megfontolását, hogy a 
Hatóság megtámadott határozata veszítse érvényét a Tanács határozathozatalára vonatkozó 
két hónapos határidő eltelte után.  

Módosítás 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Tanács úgy határoz, hogy fenntartja a 
Hatóság határozatát, vagy ha nem hoz 
határozatot két hónapon belül,
haladéktalanul meg kell szüntetni a 
határozat felfüggesztését.

Ha a Tanács úgy határoz, hogy fenntartja a 
Hatóság határozatát, haladéktalanul meg 
kell szüntetni a határozat felfüggesztését.
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Or. en

Indokolás

A módosítás fő célja a bizonytalanság megszüntetése minden olyan esetben, amikor a Tanács 
nem hoz semmilyen döntést az adott két hónapos határidőn belül. A tagállamok költségvetési 
felelősségéhez hasonló fontos kérdés tekintetében a tevékenység hiánya egy tagállamra nem 
járhat semmiféle negatív következménnyel. Ezért javasoljuk annak megfontolását, hogy a 
Hatóság megtámadott határozata veszítse érvényét a Tanács határozathozatalára vonatkozó 
két hónapos határidő eltelte után.  

Módosítás 467
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Tanács úgy határoz, hogy fenntartja a 
Hatóság határozatát, vagy ha nem hoz 
határozatot két hónapon belül, 
haladéktalanul meg kell szüntetni a 
határozat felfüggesztését.

Ha a Tanács úgy határoz, hogy visszavonja
a Hatóság határozatát, vagy ha nem hoz 
határozatot két hónapon belül, 
haladéktalanul vissza kell vonni a határozat 
felfüggesztését.

Or. en

Módosítás 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Tanács nem hoz 
határozatot két hónapon belül, a 
határozat érvényét veszti.

Or. en

Indokolás

A módosítás fő célja a bizonytalanság megszüntetése minden olyan esetben, amikor a Tanács 
nem hoz semmilyen döntést az adott két hónapos határidőn belül. A tagállamok költségvetési 
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felelősségéhez hasonló fontos kérdés tekintetében a tevékenység hiánya egy tagállamra nem 
járhat semmiféle negatív következménnyel. Ezért javasoljuk annak megfontolását, hogy a 
Hatóság megtámadott határozata veszítse érvényét a Tanács határozathozatalára vonatkozó 
két hónapos határidő eltelte után.  

Módosítás 469
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam az értesítésében indokolja és 
egyértelműen bemutatja, hogy a határozat 
hogyan gyakorol hatást költségvetési 
felelősségére.

A tagállam az értesítésében indokolja és 
egyértelműen bemutatja, hogy a határozat 
hogyan gyakorol hatást költségvetési 
felelősségére. Ebben az esetben a Hatóság 
határozatát fel kell függeszteni.

Or. en

Módosítás 470
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács a Szerződés 205. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva tíz munkanapon belül 
határoz arról, hogy a Hatóság határozatát
fenntartják vagy visszavonják.

A Hatóság visszavonja határozatát vagy
megfelelő magyarázattal szolgál annak 
fenntartása tekintetében.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés túlzott volta a rendelkezés hatályának a „betartod vagy megmagyarázod” 
mechanizmusára történő korlátozását kívánja meg, nevezetesen az európai felügyeleti 
hatóságok függetlensége vonatkozásában.
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Módosítás 471
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács a Szerződés 205. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva tíz munkanapon belül 
határoz arról, hogy a Hatóság határozatát
fenntartják vagy visszavonják.

A Tanács az Európai Unióról szóló
szerződés 16. cikkében meghatározottak 
szerint minősített többséggel eljárva tíz 
munkanapon belül határoz arról, hogy a 
Hatóság határozatát fenntartják-e.

Or. en

Módosítás 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács a Szerződés 205. cikkében
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva tíz munkanapon belül 
határoz arról, hogy a Hatóság határozatát 
fenntartják vagy visszavonják.

A Tanács a (2) bekezdés ötödik 
albekezdésében meghatározottak szerint 
minősített többséggel eljárva tíz 
munkanapon belül határoz arról, hogy a 
Hatóság határozatát fenntartják vagy 
visszavonják.

Or. en

Módosítás 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács a Szerződés 205. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva tíz munkanapon belül 

A Tanács az Európai Unióról szóló
szerződés 16. cikkében meghatározottak 
szerint minősített többséggel eljárva tíz 
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határoz arról, hogy a Hatóság határozatát
fenntartják vagy visszavonják.

munkanapon belül határoz arról, hogy a
Hatóság határozatát visszavonják-e.

Or. en

Indokolás

A 10. cikk (2) bekezdése értelmében hozott határozatok jellege rendkívül egyéni, mivel azok 
közzétételére „rendkívüli helyzetben” kerül sor. Ezért a körülmények és az EIOPA határozata 
szakmai jellegének figyelembevételével indokolt egy ilyen határozat visszavonásával 
kapcsolatos szigorúbb szabály bevezetése. Továbbá emlékeztetni kell arra is, hogy csak „a 
vészhelyzet fennállásának" bejelentését követően lesz lehetőség ilyen határozatok 
közzétételére. 

Módosítás 474
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Tanács nem hoz határozatot tíz 
munkanapon belül, a Hatóság határozata
fenntartottnak minősül.

Ha a Tanács nem hoz határozatot tíz 
munkanapon belül, a Hatóság határozata
visszavontnak minősül.

Or. en

Módosítás 475
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Hatóság 9., 10. és 11. cikk szerinti 
határozatait nyilvánosságra kell hozni és 
azokban meg kell nevezni az érintett
nemzeti felügyeleti hatóságot vagy 
pénzügyi intézményt, valamint a határozat 
lényegét, figyelembe véve a pénzügyi 
intézményeknek az üzleti titkaik 
védelméhez fűződő jogos érdekeit is.

5. A Hatóság 9., 10. és 11. cikk szerinti 
határozatait nyilvánosságra kell hozni és 
azokban meg kell nevezni az érintett
illetékes hatóságot vagy pénzügyi 
intézményt, valamint a határozat lényegét,
kivéve, ha a nyilvánosságra hozatal 
sértené a pénzügyi intézményeknek az 
üzleti titkaik védelméhez fűződő jogos 
érdekeit vagy komolyan veszélyeztetheti a 
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pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását a Közösségben.

Or. en

Módosítás 476
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elnök, aki nem rendelkezik szavazati 
joggal;

a) az elnök, aki döntő szavazattal
rendelkezik;

Or. en

Módosítás 477
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az alelnök, aki döntő szavazattal 
rendelkezik, ha az elnököt helyettesíti;

Or. en

Módosítás 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a banki érdekképviseleti csoport két 
képviselője, akik közül az egyik a kkv-kat 
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képviseli, nem rendelkezik szavazati 
joggal.

Or. en

Módosítás 479
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 11. cikk alkalmazásában a 
felügyelőtanács munkacsoportot hív össze 
a nézetkülönbség rendezésének 
megkönnyítéséhez, amely az elnökből és a 
felügyelőtanács két olyan tagjából áll, aki 
nem a nézetkülönbségben érintett nemzeti 
felügyeleti hatóságok képviselője.

2. A 11. cikk alkalmazásában a 
felügyelőtanács független munkacsoportot 
hív össze a nézetkülönbség pártatlan
rendezésének megkönnyítéséhez, amely az 
elnökből és a felügyelőtanács négy tagjából 
áll. A felügyelőtanácsi munkacsoport 
tagjait az elnök jelöli ki. A 
felügyelőtanácsi munkacsoport tagjai nem 
képviselhetik a nézetkülönbségben érintett 
nemzeti felügyeleti hatóságokat, és nem 
lehetnek érintettek a nézetkülönbségben.

Or. en

Indokolás

A döntéshozatal során a sokszínűbb vélemények lehetővé tétele érdekében szükséges a 
munkacsoport méretét növelni.

Módosítás 480
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 11. cikk alkalmazásában a 
felügyelőtanács munkacsoportot hív össze 
a nézetkülönbség rendezésének 
megkönnyítéséhez, amely az elnökből és a 
felügyelőtanács két olyan tagjából áll, aki 

2. A 11. cikk alkalmazásában a 
felügyelőtanács munkacsoportot hív össze 
a nézetkülönbség rendezésének 
megkönnyítéséhez, amely az elnökből és a 
felügyelőtanács két tagjából, valamint az 
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nem a nézetkülönbségben érintett nemzeti 
felügyeleti hatóságok képviselője.

elnök által vezetett szakértői listáról 
kiválasztott két további személyből áll. A
felügyelőtanácsi munkacsoport tagjai nem 
képviselhetik a nézetkülönbségben érintett 
nemzeti felügyeleti hatóságokat, és nem 
lehetnek érintettek a nézetkülönbségben. 
A munkacsoport egyszerű többséggel hoz 
határozatot.

Or. en

Módosítás 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 11. cikk alkalmazásában a
felügyelőtanács munkacsoportot hív össze 
a nézetkülönbség rendezésének 
megkönnyítéséhez, amely az elnökből és a 
felügyelőtanács két olyan tagjából áll, aki 
nem a nézetkülönbségben érintett nemzeti 
felügyeleti hatóságok képviselője.

2. A 11. cikk alkalmazásában a 
felügyelőtanács független munkacsoportot 
hív össze a nézetkülönbség pártatlan
rendezésének megkönnyítéséhez, amely az 
elnökből és a felügyelőtanács két olyan 
tagjából áll, aki nem a nézetkülönbségben 
érintett nemzeti felügyeleti hatóságok 
képviselője, és aki semmilyen módon nem 
érintett a konfliktusban.

Or. en

Módosítás 482
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 11. cikk alkalmazásában a 
felügyelőtanács munkacsoportot hív össze 
a nézetkülönbség rendezésének 
megkönnyítéséhez, amely az elnökből és a 

2. A 11. cikk alkalmazásában az elnök
munkacsoportot hív össze a 
nézetkülönbség rendezésének 
megkönnyítéséhez, amely az elnökből és a 
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felügyelőtanács két olyan tagjából áll, aki 
nem a nézetkülönbségben érintett nemzeti 
felügyeleti hatóságok képviselője.

felügyelőtanács két olyan tagjából áll, aki 
nem a nézetkülönbségben érintett nemzeti 
felügyeleti hatóságok képviselője.

Or. en

Módosítás 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A munkacsoport összetétele 
kiegyensúlyozott, arányos, és az Európai 
Unió egészét tükrözi. A megbízatásoknak 
át kell fedniük egymást, és megfelelő 
rotációs szabályokat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A felügyelőtanács korlátozott számú, 
független, magas rangú, az Európai Unió 
célkitűzései iránt elkötelezett személy 
részvételével szakértői munkacsoportot 
hoz létre.
A szakértői munkacsoport a következő 
feladatokat látja el:
a) véleményt nyilvánít a Hatóság 
munkaprogramjáról;
b) segíti a Hatóságot a prioritások 
meghatározásában;
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c) figyelmezteti a Hatóságot a belső piac 
szabályozási következetlenségeire és 
javaslatot tesz a jövőbeli munka irányaira; 
valamint
d) tájékoztatja a Hatóságot a jelentősebb 
pénzügyi piaci fejleményekről.
A Hatóság megfelelő titkársági 
támogatást biztosít a szakértői 
munkacsoport számára.

Or. en

Módosítás 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A szakértői bizottság tagjainak 
megbízatása két és fél éves időtartamra 
szól, amelyet követően új kiválasztási 
eljárásra kerül sor.
A tagok két egymást követő időszakon át 
láthatják el feladatukat.

Or. en

Módosítás 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A szakértői munkacsoport elfogadja 
saját eljárási szabályzatát.

Or. en
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Módosítás 487
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A felügyelőtanács tagjai és 
személyzete a munkakezdést megelőző 
három évben nem dolgozhattak és nem 
nyújthattak szolgáltatásokat pénzügyi 
intézményeknek, és ezt a Hatóságnál 
fennálló feladataik ellátásának 
megszűnését követő három évben sem 
tehetik.

Or. en

Módosítás 488
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az elnököt a felügyelőtanács nevezi ki. 3. Az elnököt és az alelnököt a 
felügyelőtanács nevezi ki.

Or. en

Módosítás 489
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A felügyelőtanács – az igazgatótanács 
javaslata alapján – a 38. cikk (7) 
bekezdésében említett jelentéstervezet 
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alapján elfogadja a Hatóság 
tevékenységéről szóló éves jelentést, és 
június 15-ig továbbítja azt az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, a Számvevőszéknek és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak. A jelentést közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyelőtanács a Szerződés 205. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a 
VI. fejezet értelmében elfogadott 
valamennyi intézkedés és határozat 
esetében. 

A felügyelőtanács tagjainak egyszerű
többsége alapján jár el.

A felügyelőtanács az összes többi 
határozatát tagjainak egyszerű 
többségével hozza. 

Or. en

Indokolás

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EIOPA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EIOPA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EIOPA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 
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Módosítás 491
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felügyelőtanács a Szerződés 205. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített 
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a 
VI. fejezet értelmében elfogadott 
valamennyi intézkedés és határozat 
esetében.

1. A felügyelőtanács az EU-Szerződés 16. 
cikkének, valamint az Európai Unió 
létrehozásáról szóló szerződéshez és az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződéshez csatolt, az átmeneti 
rendelkezésekről szóló 36. számú 
jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően 
tagjainak minősített többsége alapján jár el.

A felügyelőtanács az összes többi 
határozatát tagjainak egyszerű 
többségével hozza.

Or. en

Indokolás

A minősített többséggel történő döntéshozatal EIOPA által elfogadott valamennyi határozat 
esetében megfelelő (így nem csupán a Bizottság által javasolt műszaki szabványokra, 
iránymutatásokra és ajánlásokra). A minősített többséggel való szavazás bevezetése az egyes 
nemzeti felügyeletek gazdasági erejét tükröző legjobb egyensúlyt teremti meg.

Módosítás 492
Carl Haglund

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felügyelőtanács a Szerződés 205. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített 
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a 
VI. fejezet értelmében elfogadott 
valamennyi intézkedés és határozat 
esetében.

1. A felügyelőtanács tagjainak egyszerű 
többségével hozza meg döntéseit, az egy 
személy–egy szavazat elve szerint.

A felügyelőtanács az összes többi 
határozatát tagjainak egyszerű 



AM\809582HU.doc 61/106 PE439.927v01-00

HU

többségével hozza.

Or. en

Indokolás

A felügyelőtanács a szakterületükön elismert szakértőkből áll, így a döntéseket mindenkor 
azon elvnek megfelelően kell meghozni, hogy minden tag szavazata egyenértékű. A minősített 
többség előírása nem szükséges az EBA céljainak megvalósításához, az egyenlő feltételek 
mellett biztosított egyszerű többség valamennyi szakértő véleménye számára biztosítja az 
azonos elbánást.

Módosítás 493
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felügyelőtanács a Szerződés 205. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített 
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a 
VI. fejezet értelmében elfogadott 
valamennyi intézkedés és határozat 
esetében.

1. A felügyelőtanács tagjainak egyszerű 
többségével hozza meg döntéseit, az egy 
személy–egy szavazat elve szerint.

A felügyelőtanács az összes többi 
határozatát tagjainak egyszerű 
többségével hozza.

Or. de

Indokolás

Az új felügyeleti struktúra nem járhat azzal a hatással, hogy a kisebb országok 
döntéshozatalban betöltött szerepét a nagyobb országok szerepének növelése érdekében 
csökkenti. A felügyelőtanácsnak határozatait egyszerű többséggel kell meghoznia, az egy tag–
egy szavazat elve szerint.
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Módosítás 494
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felügyelőtanács a Szerződés 205. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített 
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a 
VI. fejezet értelmében elfogadott 
valamennyi intézkedés és határozat 
esetében. 

1. A felügyelőtanács tagjainak egyszerű 
többségével hozza meg döntéseit, az egy 
személy–egy szavazat elve szerint.

A felügyelőtanács az összes többi 
határozatát tagjainak egyszerű 
többségével hozza. 

Or. en

Módosítás 495
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felügyelőtanács a Szerződés 205. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített 
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a 
VI. fejezet értelmében elfogadott 
valamennyi intézkedés és határozat 
esetében. 

1. A felügyelőtanács tagjainak egyszerű 
többségével hozza meg döntéseit, az egy 
személy–egy szavazat elve szerint.

A felügyelőtanács az összes többi 
határozatát tagjainak egyszerű 
többségével hozza. 

Or. en

Indokolás

A felügyelőtanács a szakterületükön elismert szakértőkből áll, így a döntéseket mindenkor 
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azon elvnek megfelelően kell meghozni, hogy minden tag szavazata egyenértékű. A minősített 
többség előírása nem szükséges az EBA céljainak megvalósításához, az egyenlő feltételek 
mellett biztosított egyszerű többség valamennyi szakértő véleménye számára biztosítja az 
azonos elbánást.

Módosítás 496
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felügyelőtanács a Szerződés 205. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített 
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a VI. 
fejezet értelmében elfogadott valamennyi
intézkedés és határozat esetében.

1. A felügyelőtanács az EU-Szerződés 16.
cikk (4) bekezdésének, valamint az 
Európai Unió létrehozásáról szóló 
szerződéshez és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéshez csatolt, az 
átmeneti rendelkezésekről szóló 36. számú 
jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően 
tagjainak minősített többsége alapján jár el 
a 7–11. cikkben meghatározott 
intézkedések, valamint a VI. fejezet 
értelmében elfogadott valamennyi
inttézkedés és határozat esetében.

Or. en

Indokolás

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:-
For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a 
qualified majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, 
the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the 
need for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative 
weight the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding 
nature of the decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of 
infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires 
qualified majority voting.
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Módosítás 497
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felügyelőtanács a Szerződés 205. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített 
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a 
VI. fejezet értelmében elfogadott 
valamennyi intézkedés és határozat 
esetében. 

1. A felügyelőtanács tagjainak egyszerű 
többségével hozza meg döntéseit, az egy 
személy–egy szavazat elve szerint.

Or. en

Indokolás

E módosítás a jobb jogi összhang megteremtése érdekében egyszerűen az első és második 
aslbekezdés sorrendjét fordítja meg azáltal, hogy elsőször az általános szabályt fogalmazza 
meg, és csak utána a kivételeket. Felöleli az előadó azon javaslatát, hogy a szöveget a 
Lisszaboni Szerződésre történő hivatkozással elfogadva aktualizálják.

Módosítás 498
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felügyelőtanács a Szerződés 205. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített 
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a VI. 
fejezet értelmében elfogadott valamennyi 
intézkedés és határozat esetében.

A felügyelőtanács az összes többi
határozatát tagjainak egyszerű
többségével hozza.

1. A felügyelőtanács az EU-Szerződés 16. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített 
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a VI. 
fejezet értelmében elfogadott valamennyi 
intézkedés és határozat esetében.

A felügyelőtanács az összes többi
határozatot egyszerű többséggel hozza
meg, az egy személy–egy szavazat elve 
szerint.

Or. en
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Módosítás 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felügyelőtanács a Szerződés 205. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített 
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a VI. 
fejezet értelmében elfogadott valamennyi
intézkedés és határozat esetében.

1. A felügyelőtanács az EU-Szerződés 16. 
cikkének, valamint az Európai Unió 
létrehozásáról szóló szerződéshez és az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződéshez csatolt, az átmeneti 
rendelkezésekről szóló 36. számú 
jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően 
tagjainak minősített többsége alapján jár el 
a 7. és 8. cikkben meghatározott 
intézkedések, valamint a VI. fejezet 
értelmében elfogadott valamennyi
inttézkedés és határozat esetében.

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazítás.

Módosítás 500
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyelőtanács az összes többi 
határozatát tagjainak egyszerű 
többségével hozza.

A felügyelőtanács az EU-Szerződés 16. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített 
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a 
VI. fejezet értelmében elfogadott 
valamennyi intézkedés és határozat 
esetében.
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Or. en

Indokolás

E módosítás a jobb jogi összhang megteremtése érdekében egyszerűen az első és második 
albekezdés sorrendjét fordítja meg azáltal, hogy először az általános szabályt fogalmazza 
meg, és csak utána a kivételeket. Felöleli az előadó azon javaslatát, hogy a szöveget a 
Lisszaboni Szerződésre történő hivatkozással elfogadva aktualizálják.

Módosítás 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgatótanács az elnökből, a 
Bizottság képviselőjéből és a 
felügyelőtanács által tagjai sorából 
választott négy személyből áll.

1. Az igazgatótanács az elnökből és a 
felügyelőtanács által tagjai sorából 
választott hat személyből áll.

Or. en

Indokolás

Az EIOPA-nak a lehető legnagyobb mértékben függetlennek kell lennie. Ennek okán az 
Európai Bizottságnak e hatóság tevékenységére gyakorolt befolyását korlátozni kell. A 
javasolt módosítás célja a Bizottság képviselőjének eltávolítása az EIOPA 
igazgatótanácsából. Az EBA-t maguknak a felügyeleteknek kell irányítaniuk. A Bizottság 
képviselőjének mint szavazati joggal nem rendelkező tagnak a jelenléte az EIOPA 
felügyelőtanácsában elegendő a Bizottság és az EIOPA közötti megfelelő információcsere és 
kommunikáció biztosításához.

Módosítás 502
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elnök kivételével valamennyi tag mellé 
póttagot kell választani, aki az 
igazgatótanácsi tagot akadályoztatása 

Valamennyi tag mellé póttagot kell 
választani, aki az igazgatótanácsi tagot 
akadályoztatása esetén helyettesítheti. Az 
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esetén helyettesítheti. elnököt az alelnök, a tagokat pedig a 25. 
cikk (2) szerint választott póttagok 
helyettesíthetik.

Or. en

Módosítás 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgató szavazati jog nélkül 
vesz részt az igazgatótanács ülésein.

Az ügyvezető igazgató és a Bizottság egy 
képviselője szavazati jog nélkül vesz részt 
az igazgatótanács ülésein.

Or. en

Módosítás 504
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgatótanács legalább félévente 
rendes ülést tart.

Az igazgatótanács az általa szükségesnek 
ítélt rendszerességgel, de legalább minden 
felügyelőtanácsi ülés előtt tart ülést.

Or. en

Módosítás 505
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sem a tagállamok, sem az európai uniós 
intézmények vagy szervek, sem bármilyen 
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más köz- vagy magánjogi szerv nem 
próbálhatja meg befolyásolni az 
igazgatótanács tagjait.

Or. en

Módosítás 506
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgatótanács tagjai – az 54. cikkben 
említett személyzeti szabályzattal 
összhangban – szolgálati jogviszonyuk 
megszűnését követően is kötelesek 
feddhetetlenül és tartózkodóan eljárni 
egyes kinevezések vagy előnyök 
elfogadásával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 507
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az igazgatótanács – a 
felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt 
követően – a 38. cikk (7) bekezdésében 
említett jelentéstervezet alapján elfogadja 
a Hatóság tevékenységéről szóló éves 
jelentést, és június 15-ig továbbítja azt az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, a Számvevőszéknek és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak. A jelentést közzé kell tenni.

törölve

Or. en
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Módosítás 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold,
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az igazgatótanács – a felügyelőtanáccsal 
folytatott konzultációt követően – a 38. 
cikk (7) bekezdésében említett 
jelentéstervezet alapján elfogadja a 
Hatóság tevékenységéről szóló éves 
jelentést, és június 15-ig továbbítja azt az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, a Számvevőszéknek és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak. A jelentést közzé kell tenni.

6. Az igazgatótanács – a felügyelőtanáccsal 
folytatott konzultációt követően – a 38. 
cikk (7) bekezdésében említett 
jelentéstervezet alapján jelentést fogad el a 
Hatóság tevékenységéről (a továbbiakban: 
„jelentés”), és azt június 15-ig továbbítja 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, a Számvevőszéknek és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak. A jelentést közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 509
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Az igazgatótanács a 44. cikk (3) és (5) 
bekezdésével összhangban jelöli ki, illetve 
menti fel a fellebbezési tanács tagjait.

törölve

Or. en
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Módosítás 510
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Az igazgatótanács a 44. cikk (3) és (5) 
bekezdésével összhangban jelöli ki, illetve 
menti fel a fellebbezési tanács tagjait.

törölve

Or. en

Módosítás 511
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóságot az elnök képviseli, aki 
feladatát teljes munkaidőben ellátó 
független szakember.

1. A Hatóságot az elnök és egy alelnök
képviseli, akik feladatukat teljes 
munkaidőben ellátó, független
szakemberek.

Az elnök felelős a felügyelőtanács 
munkájának előkészítéséért és elnökli a 
felügyelőtanács és az igazgatótanács 
üléseit.

Az elnök felelős a felügyelőtanács 
munkájának előkészítéséért és elnökli a 
felügyelőtanács és az igazgatótanács 
üléseit.

Az alelnök az elnök helyetteseként jár el, 
és felel a vegyes bizottsággal, az ESRB-vel 
és nemzetközi testületekkel fenntartott 
külső kapcsolatokért is.

Or. en
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Módosítás 512
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, 
alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel 
és piacokkal kapcsolatos ismeretei, 
valamint a pénzügyi felügyelet és 
szabályozás terén szerzett tapasztalata 
alapján – nyílt kiválasztási eljárást 
követően nevezi ki.

2. Az elnököt – érdemei, alkalmassága, a 
pénzügyi intézményekkel és piacokkal 
kapcsolatos ismeretei, valamint a pénzügyi 
felügyelet és szabályozás terén szerzett 
tapasztalata alapján – az Európai 
Parlament nevezi ki nyílt kiválasztási 
eljárást követően, amelyet a 
felügyelőtanács folytat le, a három 
legmegfelelőbbnek ítélt jelöltet 
előterjesztve az Európai Parlament 
számára.

Kinevezése előtt a felügyelőtanács által 
kiválasztott jelölt személyét az Európai 
Parlamentnek meg kell erősítenie.

Kinevezésük előtt a felügyelőtanács által 
kiválasztott három jelölt személyét az 
Európai Parlamentnek meg kell erősítenie, 
és egyiküket elnöknek kell kijelölnie.

A felügyelőtanács tagjai közül alelnököt is 
választ, aki az elnök távolléte idején ellátja 
annak feladatait.

A felügyelőtanács tagjai közül alelnököt is 
választ, aki az elnök távolléte idején ellátja 
annak feladatait.

Or. en

Indokolás

Azzal, hogy a felügyelőtanácsot bízzák meg az előválogatáson átesett jelöltek listájának 
elkészítésével, segít kizárni a politikai megfontolásokat a kezdeti folyamatból, és biztosítja, 
hogy a listán a legjobb technikai képességekkel rendelkező jelöltek szerepeljenek. A 
demokratikus felhatalmazás biztosítására az Európai Parlamentnek kell kimondania az utolsó 
szót arra vonatkozóan, hogy a három jelölt közül melyiket nevezzék ki.

Módosítás 513
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, 2. Az elnököt – érdemei, alkalmassága, a 
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alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel 
és piacokkal kapcsolatos ismeretei, 
valamint a pénzügyi felügyelet és 
szabályozás terén szerzett tapasztalata 
alapján – nyílt kiválasztási eljárást 
követően nevezi ki.

pénzügyi intézményekkel és piacokkal 
kapcsolatos ismeretei, valamint a pénzügyi 
felügyelet és szabályozás terén szerzett 
tapasztalata alapján – az Európai 
Parlament nevezi ki nyílt kiválasztási 
eljárást követően, amelyet a 
felügyelőtanács folytat le, a három 
legmegfelelőbbnek ítélt jelöltet 
előterjesztve az Európai Parlament 
számára.

Kinevezése előtt a felügyelőtanács által 
kiválasztott jelölt személyét az Európai 
Parlamentnek meg kell erősítenie.

Kinevezésük előtt a felügyelőtanács által 
kiválasztott három jelölt személyét az 
Európai Parlamentnek meg kell erősítenie, 
és egyiküket elnöknek kell kijelölnie.

A felügyelőtanács tagjai közül alelnököt is 
választ, aki az elnök távolléte idején ellátja 
annak feladatait.

A felügyelőtanács tagjai közül alelnököt is 
választ, aki az elnök távolléte idején ellátja 
annak feladatait.

Or. en

Módosítás 514
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, 
alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel 
és piacokkal kapcsolatos ismeretei, 
valamint a pénzügyi felügyelet és 
szabályozás terén szerzett tapasztalata 
alapján – nyílt kiválasztási eljárást 
követően nevezi ki.

2. A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, 
alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel 
és piacokkal kapcsolatos ismeretei, 
valamint a pénzügyi felügyelet és a 
biztosításra, viszontbiztosításra és a 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézményekre vonatkozó szabályozás 
terén szerzett tapasztalata alapján – nyílt 
kiválasztási eljárást követően nevezi ki.

Or. en

Indokolás

Az elnöknek alapos és igazolt tapasztalattal kell rendelkeznie a biztosítások, valamint az 
IORP felügyelete és az IORP-irányelv végrehajtása terén. 
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Módosítás 515
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felügyelőtanács az elnököt – érdemei,
alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel 
és piacokkal kapcsolatos ismeretei, 
valamint a pénzügyi felügyelet és 
szabályozás terén szerzett tapasztalata
alapján – nyílt kiválasztási eljárást 
követően nevezi ki.

2. A felügyelőtanács az elnököt és az 
alelnököt – érdemeik, alkalmasságuk, a 
pénzügyi intézményekkel és piacokkal 
kapcsolatos ismereteik, valamint a 
pénzügyi felügyelet és szabályozás terén 
szerzett tapasztalatuk alapján – nyílt 
kiválasztási eljárást követően nevezi ki.

Kinevezése előtt a felügyelőtanács által 
kiválasztott jelölt személyét az Európai 
Parlamentnek meg kell erősítenie.

Kinevezésük előtt a felügyelőtanács által 
kiválasztott jelöltek személyét az Európai 
Parlamentnek meg kell erősítenie.

A felügyelőtanács tagjai közül alelnököt is
választ, aki az elnök távolléte idején ellátja 
annak feladatait.

Az elnök és az alelnök távollétében a 
felügyelőtanács tagjai közül ideiglenes 
helyettest választ, aki az elnök vagy az 
alelnök távolléte idején ellátja annak 
feladatait.

Or. en

Módosítás 516
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az elnök – az 54. cikkben említett 
személyzeti szabályzattal összhangban –
szolgálati jogviszonyának megszűnését 
követően is köteles feddhetetlenül és 
tartózkodóan eljárni egyes kinevezések 
vagy előnyök elfogadásával kapcsolatban.

Or. en
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Módosítás 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Európai Parlament felkérheti az 
elnököt arra is, hogy feladatai ellátásáról 
nyújtson be jelentést.

2. A Hatóság tevékenységeiről éves 
jelentést kell az Európai Parlament elé 
terjeszteni, amely bármikor felkérheti az 
elnököt, hogy feladatai ellátásáról nyújtson 
be jelentést.

Or. de

Módosítás 518
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felügyelőtanács az ügyvezető 
igazgatót – érdemei, alkalmassága, a 
pénzügyi intézményekkel és piacokkal 
kapcsolatos tudása, valamint a pénzügyi 
felügyelet és szabályozás terén szerzett 
tapasztalata és vezetői tapasztalata alapján 
– nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi 
ki.

2. A felügyelőtanács az ügyvezető 
igazgatót – érdemei, alkalmassága, a 
pénzügyi intézményekkel és piacokkal 
kapcsolatos tudása, valamint a pénzügyi 
felügyelet és szabályozás terén szerzett 
tapasztalata és vezetői tapasztalata alapján 
– az igazgatótanács javaslata alapján,
nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi 
ki.

Or. en
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Módosítás 519
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ügyvezető igazgató ötéves 
megbízatásának leteltét megelőző kilenc 
hónap folyamán a felügyelőtanács
értékelést készít.

4. Az ügyvezető igazgató ötéves 
megbízatásának leteltét megelőző kilenc 
hónap folyamán az igazgatótanács
értékelést készít.

Az értékelés során a felügyelőtanács
különösen a következőket veszi 
figyelembe:

Ezen értékelés során az igazgatótanács
különösen a következőket veszi 
figyelembe:

a) az első megbízatási időszak során elért 
eredmények és megvalósításuk módja;

a) az első megbízatási időszak során elért 
eredmények és megvalósításuk módja;

b) az elkövetkezendő években a Hatóságra 
háruló feladatok és követelmények.

b) az elkövetkezendő években a Hatóságra 
háruló feladatok és követelmények.

A felügyelőtanács – az értékelést 
figyelembe véve – egy alkalommal 
meghosszabbíthatja az ügyvezető igazgató 
megbízatását.

Az igazgatótanács – az értékelést 
figyelembe véve – egy alkalommal 
meghosszabbíthatja az ügyvezető igazgató 
megbízatását.

Or. en

Módosítás 520
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ügyvezető igazgató csak a 
felügyelőtanács határozata alapján 
menthető fel.

5. Az ügyvezető igazgató csak az 
igazgatótanács javaslatára és a 
felügyelőtanács határozata alapján 
menthető fel.

Or. en
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Módosítás 521
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ügyvezető igazgató a munkakezdést 
megelőző három évben nem dolgozhatott 
és nem nyújthatott szolgáltatásokat 
pénzügyi intézményeknek, és ezt a 
Hatóságnál fennálló feladatai ellátásának 
megszűnését követő három évben sem 
teheti.

Or. en

Módosítás 522
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az ügyvezető igazgató – az 54. cikkben 
említett személyzeti szabályzattal 
összhangban – szolgálati jogviszonyának 
megszűnését követően is köteles 
feddhetetlenül és tartózkodóan eljárni 
egyes kinevezések vagy előnyök 
elfogadásával kapcsolatban.

Or. en
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Módosítás 523
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
IV fejezet – 2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a módosítás az egész szövegben alkalmazandó.
AZ EURÓPAI FELÜGYELETI 

HATÓSÁGOK VEGYES BIZOTTSÁGA
AZ EURÓPAI FELÜGYELETI 
HATÓSÁGOK KÖZÖS TANÁCSADÓ
BIZOTTSÁGA

Or. en

Indokolás

Fontos leszögezni, hogy a vegyes bizottság mind az európai felügyeleti hatóságok közötti, 
mind pedig az európai felügyeleti hatóságok és az ESRB közötti tanácsadó testület.

Módosítás 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Létrejön az európai felügyeleti 
hatóságok vegyes bizottsága.

1. Létrejön az európai felügyeleti 
hatóságok vegyes bizottsága (a 
továbbiakban: „vegyes bizottság”), 
amelyek székhelye Frankfurt.

Or. en
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Módosítás 525
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A vegyes bizottság olyan fórum, 
amelynek keretében a Hatóság 
rendszeresen és szorosan együttműködik az 
Európai Bankfelügyeleti Hatósággal és az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatósággal és biztosítja az ágazatközi 
következetességet.

2. A vegyes bizottság olyan fórum, 
amelynek keretében a Hatóság 
rendszeresen és szorosan együttműködik,
és biztosítja a többi európai felügyeleti 
hatóság között az ágazatközi 
következetességet, különösen az alábbiak 
terén: 
– pénzügyi konglomerátumok;
– könyvvitel és könyvvizsgálat;
– az ágazatközi fejlemények, kockázatok 
és a pénzügyi stabilitás sérülékenységének 
mikroprudenciális elemzése;
– kisbefektetői termékek;
– pénzmosás elleni intézkedések; valamint
– információcsere az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel és 
kapcsolatok kialakítása az Európai 
Rendszerkockázati Testület és az európai 
felügyeleti hatóságok között.

Or. en

Indokolás

A vegyes bizottság feltárja a közös fellépés további területeit. Ezért javasoljuk, hogy az 
együttműködés néhány területét a rendeletekben határozzuk meg.  A vegyes bizottság 
előkészítő munkája alapján a végső határozatokat a vegyes bizottságot alkotó bizottságok 
hozzák majd meg.
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Módosítás 526
Wolf Klinz

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A vegyes bizottság olyan fórum, 
amelynek keretében a Hatóság 
rendszeresen és szorosan együttműködik az 
Európai Bankfelügyeleti Hatósággal és az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatósággal és biztosítja az ágazatközi 
következetességet.

2. A vegyes bizottság olyan fórum, 
amelynek keretében a Hatóság 
rendszeresen és szorosan együttműködik az 
európai felügyeleti hatóság összes 
pillérével, és biztosítja közöttük az 
ágazatközi következetességet, különösen 
az alábbiak terén:
- pénzügyi konglomerátumok;
- könyvvitel és könyvvizsgálat;
- mikroprudenciális elemzések a pénzügyi 
stabilitás érdekében;
- kisbefektetői termékek; 
- pénzmosás elleni intézkedések; valamint
– információcsere az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel és 
kapcsolatok kialakítása az Európai 
Rendszerkockázati Testület és az Európai 
Felügyeleti Hatóság pillérei között.

Or. en

Módosítás 527
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A vegyes bizottság olyan fórum, 
amelynek keretében a Hatóság 
rendszeresen és szorosan együttműködik az 
Európai Bankfelügyeleti Hatósággal és az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatósággal és biztosítja az ágazatközi 

2. A vegyes bizottság olyan fórum, 
amelynek keretében a Hatóság 
rendszeresen és szorosan együttműködik az 
Európai Bankfelügyeleti Hatósággal és az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatósággal; biztosítja továbbá az 
ágazatközi következetességet és 
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következetességet. koordinációt, különös tekintettel az 
alábbiakra:
- pénzügyi konglomerátumok;
- könyvvitel és könyvvizsgálat;
- mikroprudenciális elemzések a pénzügyi 
stabilitás érdekében;
- kisbefektetői termékek; 
- pénzmosás elleni intézkedések; valamint
- információcsere az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel.

Or. en

Módosítás 528
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A vegyes bizottság olyan fórum, 
amelynek keretében a Hatóság 
rendszeresen és szorosan együttműködik az 
Európai Bankfelügyeleti Hatósággal és az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatósággal és biztosítja az ágazatközi 
következetességet.

2. A vegyes bizottság olyan, a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerén átívelő 
struktúra, amelynek keretében a Hatóság 
rendszeresen és szorosan együttműködik az 
Európai Bankfelügyeleti Hatósággal és az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatósággal és biztosítja az ágazatközi 
következetességet.

Or. en
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Módosítás 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40a. cikk
Felügyelet

1. A 12a. cikkel összhangban a vegyes 
bizottság hajtja végre az összevont 
felügyeletet ellátó hatóság feladatait 
valamennyi pénzügyi piaci szereplő és 
pénzügyi piaci kulcsszereplő 
vonatkozásában.
2. E felügyeleti tevékenységeket a Vegyes 
Bizottság finanszírozza azáltal, hogy az 
általa felügyelt valamennyi piaci 
szereplőtől díjat szed a piaci szereplő 
csődbe jutásának kockázata alapján.

Or. en

Módosítás 530
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A vegyes bizottság az elnökből, az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság elnökéből és – adott esetben – a 
43. cikknek megfelelően létrehozott 
albizottság elnökéből áll.

1. A vegyes bizottság egy független
elnökből, egy független alelnökből, az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság elnökéből és – adott esetben – a 
43. cikknek megfelelően létrehozott 
albizottság elnökéből áll.

Or. en
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Módosítás 531
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
42 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42a. cikk
1. A vegyes bizottság nyomon követi és 
koordinálja azon felügyelői 
kollégiumokat, amelyek a nagy, 
határokon átnyúló, rendszerszintű 
fontossággal bíró pénzügyi intézményeket 
felügyelik.
2. A 2. cikk (1) bekezdésének hatálya alá 
tartozó, rendszerszintű fontossággal bíró 
pénzügyi intézmények jegyzékét az ESRB 
a vegyes bizottsággal szorosan 
összehangolva határozza meg.
3. A vegyes bizottság a felügyelt 
intézményekkel, az érintett hatóságok 
tanácsával és érdekképviseleti 
csoportjaival való megfelelő konzultációt 
követően úgy határozhat, hogy az e 
rendeletben a Hatóság számára egyedi 
pénzügyi intézményekre vonatkozóan 
biztosított közvetlen feladatokat és 
hatásköröket átveszi, különösen az egynél 
több hatóság hatáskörébe tartozó, 
ágazatokon átívelő tevékenységet folytató 
pénzügyi konglomerátumok és 
intézmények esetében.

Or. en
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Módosítás 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk
Összetétel

törölve

1. A fellebbezési tanács az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóság és az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
közös testülete.
2. A fellebbezési tanács hat tagból és hat 
póttagból áll, akik megfelelő tudással és 
ismeretekkel rendelkező személyek és nem 
tartoznak a Hatóság tevékenységében 
részt vevő illetékes hatóságok vagy más 
nemzeti, illetve közösségi intézmény 
jelenlegi alkalmazottai közé. A 
fellebbezési tanács kijelöli elnökét. A 
fellebbezési tanács határozatainak 
meghozatalához a hat tagból legalább 
négy fő szavazata szükséges. A 
fellebbezési tanács szükség szerint, az 
elnök kezdeményezésére ülésezik.
3. A fellebbezési tanács két tagját és két 
póttagját az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett pályázati felhívást 
követően egy, a Bizottság által javasolt 
szűkített listáról a Hatóság 
igazgatótanácsa nevezi ki, a 
felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt 
követően.
A többi tagot a(z) …/…/EK [EIOPA] 
rendelettel és a(z) …/…/EK [EBA] 
rendelettel összhangban kell kinevezni.
4. A fellebbezési tanács tagjainak 
megbízatása öt évre szól. A megbízatás 
egyszer meghosszabbítható.
5. A fellebbezési tanácsnak a Hatóság 
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igazgatótanácsa által kinevezett tagja 
megbízatásának ideje alatt e tisztségéből 
nem menthető fel, kivéve akkor, ha súlyos 
hivatali mulasztást követett el, és az 
igazgatótanács – miután egyeztetett a 
felügyelőtanáccsal – erről határozatot 
hoz. 
6. A Hatóság, az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság és az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
megfelelő működési és titkársági 
támogatást biztosít a fellebbezési tanács 
részére.

Or. en

Módosítás 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fellebbezési tanács hat tagból és hat 
póttagból áll, akik megfelelő tudással és 
ismeretekkel rendelkező személyek és nem 
tartoznak a Hatóság tevékenységében részt 
vevő nemzeti felügyeleti hatóságok vagy 
más nemzeti, illetve közösségi intézmény 
jelenlegi alkalmazottai közé.

2. A fellebbezési tanács hat tagból és hat 
póttagból áll. E tagok nem tartozhatnak a 
Hatóság tevékenységében részt vevő 
nemzeti felügyeleti hatóságok vagy más 
nemzeti, illetve uniós intézmény, valamint 
pénzügyi intézmény jelenlegi alkalmazottai 
közé, továbbá nagyra becsült, 
bizonyítottan megfelelő tudással és 
szakértelemmel, többek között a banki, 
biztosítási, foglalkoztatói nyugdíj és 
értékpapírpiaci területen vagy más 
pénzügyi szolgáltatások területén kellően 
magas szinten szerzett felügyeleti 
tapasztalattal rendelkező személyeknek 
kell lenniük, és két tagnak megfelelő jogi 
szakértelemmel kell rendelkeznie ahhoz, 
hogy jogi szaktanácsokat adhasson a 
Hatóság hatáskörének gyakorlásával 
kapcsolatban.
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Or. en

Módosítás 534
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fellebbezési tanács kijelöli elnökét. Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság által közösen megválasztandó 
elnöknek hivatásos jogásznak kell lennie.

Or. en

Módosítás 535
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fellebbezési tanács határozatainak 
meghozatalához a hat tagból legalább 
négy fő szavazata szükséges.

A fellebbezési tanács határozatait 
egyszerű többséggel kell meghozni, 
amelynek során az elnök szavazata dönt.

Or. en

Módosítás 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fellebbezési tanács összetétele 
kiegyensúlyozott, arányos, és az Európai 
Unió egészét tükrözi.
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Or. en

Módosítás 537
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A fellebbezési tanács két tagját és két 
póttagját az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett pályázati felhívást 
követően egy, a Bizottság által javasolt 
szűkített listáról a Hatóság 
igazgatótanácsa nevezi ki, a 
felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt 
követően. 

3. A fellebbezési tanács tagjait és 
póttagjait a hatóságok igazgatótanácsával 
való konzultációt követően az alábbiak 
szerint kell kinevezni:

- két tagot és két póttagot a Tanács nevez 
ki;
- két tagot és két póttagot a Bizottság 
nevez ki;
- két tagot és két póttagot az Európai 
Parlament nevez ki.

Or. en

Módosítás 538
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A fellebbezési tanács két tagját és két
póttagját az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett pályázati felhívást 
követően egy, a Bizottság által javasolt 
szűkített listáról a Hatóság 
igazgatótanácsa nevezi ki, a
felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt 
követően.

3. A fellebbezési tanács két tagját az 
Európai Parlament, két tagját a Tanács,
és két tagját a Bizottság nevezi ki, az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
pályázati felhívást követően a 
felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt 
követően.
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Or. en

Módosítás 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A fellebbezési tanács két tagját és két 
póttagját az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett pályázati felhívást 
követően egy, a Bizottság által javasolt 
szűkített listáról a Hatóság 
igazgatótanácsa nevezi ki, a 
felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt 
követően.

3. A fellebbezési tanács tagjait és 
póttagjait az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett pályázati felhívást 
követően egy, a Bizottság által javasolt 
szűkített listáról az Európai Parlament
nevezi ki, a felügyelőtanáccsal folytatott 
konzultációt követően. E tagok közül 
legalább egynek valamely fogyasztói 
szervezet, egynek a kkv-k, egynek pedig a 
kutatói közösség képviselőjének kell 
lennie. Utóbbi tagot, illetve póttagot a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport jelöli ki.

Or. en

Módosítás 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A fellebbezési tanács két tagját és két 
póttagját az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett pályázati felhívást 
követően egy, a Bizottság által javasolt 
szűkített listáról a Hatóság igazgatótanácsa 
nevezi ki, a felügyelőtanáccsal folytatott 
konzultációt követően.

3. A fellebbezési tanács két tagját és két 
póttagját az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett pályázati felhívást 
követően, az Európai Parlamentben 
megrendezett meghallgatás után a 
Hatóság igazgatótanácsa nevezi ki, a 
felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt 
követően.
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Or. en

Módosítás 541
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többi tagot a(z) …/…/EK [EBA] 
rendelettel és a(z) …/…/EK [ESMA] 
rendelettel összhangban kell kinevezni. 

törölve

Or. en

Módosítás 542
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többi tagot a(z) …/…/EK [EBA] 
rendelettel és a(z) …/…/EK [ESMA] 
rendelettel összhangban kell kinevezni. 

törölve

Or. en

Módosítás 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többi tagot a(z) …/…/EK [EBA] 
rendelettel és a(z) …/…/EK [ESMA] 
rendelettel összhangban kell kinevezni. 

törölve
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Módosítás 544
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A fellebbezési tanácsnak a Hatóság 
igazgatótanácsa által kinevezett tagja 
megbízatásának ideje alatt e tisztségéből 
nem menthető fel, kivéve akkor, ha súlyos 
hivatali mulasztást követett el, és az
igazgatótanács – miután egyeztetett a 
felügyelőtanáccsal – erről határozatot hoz.

5. A fellebbezési tanács tagja 
megbízatásának ideje alatt e tisztségéből 
nem menthető fel, kivéve, ha súlyos 
hivatali mulasztást követett el, és az őt 
kinevező intézmény – a felügyelőtanáccsal
való konzultációt követően – erről 
határozatot hoz.

Or. en

Módosítás 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45. cikk
Függetlenség és pártatlanság

törölve

1. A fellebbezési tanács tagjai függetlenül 
hozzák meg döntéseiket. Semmilyen 
utasítás nem kötheti őket. A fellebbezési 
tanács tagjai a Hatóságnál, annak 
igazgatótanácsában vagy 
felügyelőtanácsában nem láthatnak el 
más feladatot.
2. Nem vehet részt a fellebbezési 
eljárásban a fellebbezési tanács olyan 
tagja, akinek bármely személyes érdeke 
fűződik az eljáráshoz, aki korábban az 
eljárás egyik felének képviseletét látta el, 
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illetőleg aki részt vett a fellebbezés alatt 
álló határozat meghozatalában.
3. A fellebbezési tanács minden tagja 
értesíti a fellebbezési tanácsot, ha 
valamely tagtársáról – az (1) és a (2) 
bekezdésben említett okok egyike vagy 
bármely más ok miatt – úgy véli, hogy 
nem helyénvaló részt vennie egy adott 
fellebbezési eljárásban.
4. A fellebbezési eljárás feleinek 
bármelyike az (1) és a (2) bekezdésben 
említett bármely indokra hivatkozva, 
illetve elfogultság gyanúja esetén a 
fellebbezési tanács bármely tagjának 
részvétele ellen kifogással élhet.
A tagok állampolgársága nem szolgálhat 
kifogás alapjául, továbbá nincs helye 
kifogásnak a fellebbezési eljárás olyan 
fele részéről, aki a kifogást megalapozó 
tény ismeretében további, a fellebbezési 
tanács összetételének kifogásolásától 
eltérő, eljárási cselekményt tett.
5. A fellebbezési tanács az (1) és az (2) 
bekezdésben meghatározott esetekben 
teendő intézkedésről az érintett tag 
részvétele nélkül határoz.
A szóban forgó határozat meghozatala 
céljából a fellebbezési tanács az érintett 
tag helyett annak póttagja részvételével 
ülésezik, kivéve akkor, ha a póttag is 
hasonló helyzetben van. Ez esetben az 
elnök a rendelkezésre álló póttagok közül 
jelöl ki helyettest.
6. A fellebbezési tanács tagjai vállalják, 
hogy függetlenül, a közérdeknek 
megfelelően járnak el.
E célból kötelezettségvállalási és 
érdekeltségi nyilatkozatot tesznek, 
amelyben vagy kijelentik, hogy nincsenek 
olyan érdekeltségeik, amelyekről 
feltételezhető, hogy veszélyeztethetik 
függetlenségüket, vagy megnevezik azokat 
a közvetlen vagy közvetett 
érdekeltségeiket, amelyekről 
feltételezhető, hogy veszélyeztethetik 
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függetlenségüket.
A nyilatkozatokat évente írásos formában 
közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A fellebbezési tanács e cikk 
rendelkezéseinek alkalmazása során a
Hatóság valamennyi hatáskörét 
gyakorolhatja, vagy a Hatóság illetékes 
testületéhez utalhatja az ügyet. Erre a 
testületre nézve a fellebbezési tanács 
határozata kötelező.

5. A fellebbezési tanács megerősítheti az 
illetékes hatóság által hozott határozatot, 
vagy a Hatóság illetékes testületéhez 
utalhatja az ügyet. Erre a testületre nézve a 
fellebbezési tanács határozata kötelező.

Or. en

Módosítás 547
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok és az európai uniós 
intézmények, valamint természetes és jogi 
személyek az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 263. cikkével összhangban 
közvetlen fellebbezést nyújthatnak be a 
Bírósághoz a Hatóság határozatai ellen.

Or. en
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Módosítás 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pénzügyi intézmények felügyelete 
terén illetékes nemzeti hatóságok kötelező 
hozzájárulásai; 

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel az EIOPA közösségi hatóság lesz, a lehető legnagyobb mértékben az EU 
költségvetéséből kellene finanszírozni. Ez egyszersmind függetlenségét is biztosítja. Ennek 
okán a nemzeti felügyeletek általi finanszírozás nem alkalmazandó.

Módosítás 549
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pénzügyi intézmények felügyelete 
terén illetékes nemzeti hatóságok kötelező 
hozzájárulásai; 

törölve

Or. en

Módosítás 550
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pénzügyi intézmények felügyelete 
terén illetékes nemzeti hatóságok kötelező 

a) a pénzügyi intézmények felügyelete 
terén illetékes nemzeti hatóságok kötelező 
hozzájárulásai, amelyeket a szavazatoknak 
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hozzájárulásai; az Európai Unióról szóló szerződéshez és 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéshez csatolt, az átmeneti 
rendelkezésekről szóló, 36. számú 
jegyzőkönyv 3. cikkének (3) bekezdésében 
szereplő súlyozásával összhangban kell 
meghatározni. E cikk alkalmazásában az 
átmeneti rendelkezésekről szóló, 36. 
számú jegyzőkönyv 3. cikkének (3) 
bekezdését az abban megállapított 2014. 
október 31-i határidőt követően is 
alkalmazni kell;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás meghatározza a nemzeti biztosításfelügyeleti hatóságok által az EIOPA 
költségvetésébe fizetendő hozzájárulás mértékét. A javasolt szabály a jelenlegi gyakorlaton 
alapul.

Módosítás 551
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Unió általános
költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó 
szakaszban) előirányzott közösségi 
támogatás;

b) az Európai Unió támogatása, amely az
általános költségvetés XI. szakaszában 
külön költségvetési tételként jelenik meg.

Or. en

Indokolás

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data).
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Módosítás 552
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ügyvezető igazgató minden év 
február 15-ig kimutatás-tervezetet készít a 
következő pénzügyi évben várható 
bevételekről és kiadásokról, majd ezt az 
előzetes költségvetés-tervezetet a 
létszámtervre vonatkozó javaslattal együtt 
megküldi az igazgatótanácsnak. Az 
ügyvezető igazgató által készített előzetes 
tervezet alapján az igazgatótanács minden 
évben összeállítja a Hatóság következő 
pénzügyi évre előirányzott bevételeire és 
kiadásaira vonatkozó kimutatást. Ezt a 
becsléseket tartalmazó kimutatást – az 
előzetes létszámtervvel együtt – az 
igazgatótanács március 31-ig a Bizottság 
elé terjeszti. A becsléseket tartalmazó 
kimutatás elfogadása előtt az ügyvezető 
igazgató által készített tervezetet a 
felügyelőtanácsnak jóvá kell hagynia.

1. A Hatóság működésének 2011. 
december 31-in lezáruló első éve 
kivételével (ld. a 49. cikk (6a) bekezdését)
az ügyvezető igazgató minden év február 
15-ig kimutatás-tervezetet készít a 
következő pénzügyi évben várható 
bevételekről és kiadásokról, majd ezt az 
előzetes költségvetés-tervezetet a 
létszámtervre vonatkozó javaslattal együtt 
megküldi az igazgatótanácsnak és a 
felügyelőtanácsnak. Az ügyvezető 
igazgató által készített és az 
igazgatótanács által jóváhagyott előzetes 
tervezet alapján a felügyelőtanács minden 
évben összeállítja a Hatóság következő 
pénzügyi évre előirányzott bevételeire és 
kiadásaira vonatkozó kimutatást. Ezt a 
becsléseket tartalmazó kimutatást – az 
előzetes létszámtervvel együtt – a 
felügyelőtanács március 31-ig a Bizottság 
elé terjeszti. A becsléseket tartalmazó 
kimutatás elfogadása előtt az ügyvezető 
igazgató által készített tervezetet az 
igazgatótanácsnak jóvá kell hagynia.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk, hogy az európai felügyeleti hatóságok működésének 2011. december 31-én 
lezáruló első évére a költségvetést az adott 3. szintű bizottságok tagjai fogadják el, a 
Bizottsággal való konzultációt követően, és azt jóváhagyásra terjesszék a Tanács és a 
Parlament elé. Ez alapvetően fontos az európai felügyeleti hatóságok működésének 
függetlenségéhez, hogy megfelelő pénzügyi alapokkal kezdhessék meg működésüket. E 
függetlenséget az uniós politikai intézményeknek való elszámoltathatóság egyensúlyozza ki. 
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Módosítás 553
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A fenti rendelkezések ellenére az 
európai felügyeleti hatóságok 
működésének 2011. december 31-én 
lezáruló első évére a költségvetést az adott 
3. szintű bizottságok tagjai fogadják el az 
Európai Bizottsággal való konzultációt 
követően, és azt jóváhagyásra a 
költségvetési hatóság elé terjesztik.

Or. en

Módosítás 554
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az európai felügyeleti hatóságok 
működésének 2011. december 31-én 
lezáruló első évére a költségvetést az adott 
3. szintű bizottságok tagjai fogadják el az 
Európai Bizottsággal való konzultációt 
követően, és azt jóváhagyásra az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjesztik. 

Or. en

Indokolás

Javasoljuk, hogy az európai felügyeleti hatóságok működésének 2011. december 31-én 
lezáruló első évére a költségvetést az adott 3. szintű bizottságok tagjai fogadják el, a 
Bizottsággal való konzultációt követően, és azt jóváhagyásra terjesszék a Tanács és a 
Parlament elé. Ez alapvetően fontos az európai felügyeleti hatóságok működésének 
függetlenségéhez, hogy megfelelő pénzügyi alapokkal kezdhessék meg működésüket. E 
függetlenséget az uniós politikai intézményeknek való elszámoltathatóság egyensúlyozza ki. 



PE439.927v01-00 96/106 AM\809582HU.doc

HU

Módosítás 555
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság személyzetére – ideértve 
annak ügyvezető igazgatóját is – a 
személyzeti szabályzat, az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek, valamint az Európai Közösségek
intézményei által az említett szabályzat,
illetve feltételek alkalmazása céljából 
közösen elfogadott szabályok 
alkalmazandók.

1. A Hatóság személyzetére – a Hatóság 
elnökének kivételével – a személyzeti 
szabályzat, az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek, valamint 
az Európai Unió intézményei által az 
említett szabályzat, illetve feltételek 
alkalmazása céljából közösen elfogadott 
szabályok alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Nem célszerű az elnökre az EU személyzeti szabályzatát alkalmazni.  Az elnök alkalmazási 
feltételeit a felügyeleti tanácsnak kellene meghatároznia, amint az az Európai Központi Bank 
elnöke és igazgatótanácsi tagjai esetében jelenleg is történik. Figyelemmel arra, hogy az 
elnökök az ESRB és annak irányítóbizottsága tagjává válnak, az EKB-éhez hasonló 
megközelítés tűnik helyénvalónak.

Módosítás 556
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízatásuk megszűnését követő 18 
hónapban nem vállalhatnak munkát 
olyan pénzügyi intézményeknél, amelyeket 
korábban a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszere felügyelt.

Or. en
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Módosítás 557
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság belső nyelvhasználatára 
vonatkozó rendelkezésekről az
igazgatótanács határoz.

2. A Hatóság belső nyelvhasználatára 
vonatkozó rendelkezésekről az
felügyelőtanács határoz.

Or. en

Módosítás 558
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Hatóság munkájában való részvétel 
nyitott a Hatóságnak az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett illetékességi 
területein egyenértékűnek elfogadott 
jogszabályokat alkalmazó harmadik 
országok számára, amennyiben e részvétel 
a Hatóság és ezen harmadik országok 
közvetlen érdekét szolgáló felügyeleti 
eredmények összhangját erősíti. 
Részvételük feltétele a 18. cikkben említett 
igazgatási megállapodások megkötése.

Or. en
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Módosítás 559
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E részvétel az illetékes hatóságok közötti 
hatékony, kétoldalú és többoldalú 
információcserében ölt testet a vonatkozó 
közösségi jogszabályokban előírt, 
alkalmazandó titoktartási és adatvédelmi 
rendelkezések teljes mértékű tiszteletben 
tartása mellett.

Or. en

Módosítás 560
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság adminisztratív létrehozásáért 
és kezdeti adminisztratív működéséért a 
Bizottság felelős mindaddig, amíg a 
Hatóság nem rendelkezik a saját 
költségvetésének végrehajtásához 
szükséges működési kapacitással.

1. A Hatóság adminisztratív létrehozásáért 
és kezdeti adminisztratív működéséért a 
Bizottság felelős az európai biztosítás- és 
foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek 
2009/79/EK bizottsági határozat által 
létrehozott bizottságával (3. szintű 
bizottság) szoros együttműködésben
mindaddig, amíg a Hatóság nem 
rendelkezik a saját költségvetésének 
végrehajtásához szükséges működési 
kapacitással.

Or. en
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Módosítás 561
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az e rendelet hatálybalépését követő 
időszakban és a Hatóság létrehozását 
megelőzően a 3. szintű bizottság a 
Bizottsággal szorosan együttműködve 
előkészíti az 3. szintű bizottságnak a 
Hatósággal történő felváltását. A 3. szintű 
bizottságok minden szükséges előkészítő 
tevékenységet elvégezhetnek, amelyekről a 
végleges döntést a Hatóság illetékes 
testületei hozzák meg. Ide tartozik a 
Hatóság elnökének, ügyvezető 
igazgatójának és az igazgatótanács 
tagjainak kiválasztási eljárása és e 
személyek kiválasztásának megszervezése.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk pontosítani az azon előkészítő tevékenységekre vonatkozó rendelkezéseket, 
amelyekre az európai felügyeleti hatóságok létrehozása előtt sor kerülhet. A hatékonyság 
érdekében elengedhetetlen, hogy a rendelet hatálybalépése után a 3. szintű bizottságok 
megtehessék az európai felügyeleti hatóságok létrehozásához szükséges valamennyi lépést, 
feltéve, hogy ezt az előkészítő munkát az európai felügyeleti hatóságok érintett testületei 
jóváhagyják. Ez az eljárás hozzájárul annak az időszaknak a lehető legnagyobb mértékű 
lerövidítéséhez, amelynek során az európai felügyeleti hatóságok elnökük és ügyvezető 
igazgatójuk kinevezésének hiányában még nem teljesen működőképesek.

Módosítás 562
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az e rendelet hatálybalépésétől az 
elnök és az igazgatótanács tagjainak 
kijelöléséig, valamint az ügyvezető 
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igazgató kinevezéséig terjedő időszakban 
az európai felügyeleti hatóság elnöki 
feladatait ideiglenesen a meglévő 3. szintű 
bizottság elnöke látja el és annak főtitkára 
igazgatja.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk pontosítani az azon előkészítő tevékenységekre vonatkozó rendelkezéseket, 
amelyekre az európai felügyeleti hatóságok létrehozása előtt sor kerülhet. A hatékonyság 
érdekében elengedhetetlen, hogy a rendelet hatálybalépése után a 3. szintű bizottságok 
megtehessék az európai felügyeleti hatóságok létrehozásához szükséges valamennyi lépést, 
feltéve, hogy ezt az előkészítő munkát az európai felügyeleti hatóságok érintett testületei 
jóváhagyják. Ez az eljárás hozzájárul annak az időszaknak a lehető legnagyobb mértékű 
lerövidítéséhez, amelynek során az európai felügyeleti hatóságok elnökük és ügyvezető 
igazgatójuk kinevezésének hiányában még nem teljesen működőképesek.

Módosítás 563
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Hatóság az európai biztosítás- és 
foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek 
bizottsága jogutódjának tekintendő. Az 
európai biztosítás- és
foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek 
bizottságának valamennyi eszköze, 
forrása és minden folyamatban lévő 
ügylete legkésőbb a Hatóság 
létrehozásának időpontjában 
automatikusan a Hatóságra száll. Az 
európai biztosítás- és 
foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek 
bizottsága összeállítja azt a kimutatást, 
amely tartalmazza az eszközök és források 
zárómérlegét az átadás időpontjában. Ezt 
a kimutatást az európai biztosítás- és 
foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek 
bizottságának és a Bizottságnak a tagjai 
ellenőrzik és hagyják jóvá.
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Or. en

Módosítás 564
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett szerződések 
hatálya alá tartozó személyzet minden tagja 
megkapja azt a lehetőséget, hogy az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek 2. cikkének a) pontja szerint a 
Hatóság létszámtervében meghatározott 
különféle besorolási osztályoknak
megfelelően ideiglenes tisztviselői
szerződést kössön.

2. A meglévő személyzet Hatósághoz való 
zökkenőmentes áthelyezése érdekében az
(1) bekezdésben említett szerződések – és 
egyszersmind a kirendelési szerződések –
hatálya alá tartozó személyzet minden tagja 
megkapja azt a lehetőséget, hogy a
vonatkozó jogi keretnek megfelelően
ugyanolyan vagy hasonló pénzügyi és jogi 
feltételekkel ideiglenes alkalmazotti
szerződést kössön.

Or. en

Indokolás

A 3. szintű bizottságok meglévő személyzetére vonatkozóan egyedi átmeneti rendelkezéseket 
javaslunk bevezetni.

Módosítás 565
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződések megkötésére jogosult 
hatóság e rendelet hatálybalépését 
követően belső kiválasztási eljárást hajt 
végre, amely az európai bankfelügyelők 
bizottsága vagy annak titkársága által 
szerződéssel alkalmazott személyzetre 
korlátozódik, hogy ellenőrizze a 
foglalkoztatandó személyek hozzáértését, 

A szerződések megkötésére jogosult 
hatóság e rendelet hatálybalépését 
követően belső kiválasztási eljárást hajt 
végre, amely a 3. szintű bizottság vagy 
annak titkársága által szerződéssel 
alkalmazott személyzetre korlátozódik, 
hogy ellenőrizze a foglalkoztatandó 
személyek hozzáértését, hatékonyságát és 
feddhetetlenségét. A belső kiválasztási 
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hatékonyságát és feddhetetlenségét. eljárás során teljes mértékben figyelembe 
kell venni az egyes személyek által az 
áthelyezés előtti szerep ellátásakor 
felmutatott készségeket és tapasztalatot.

Or. en

Indokolás

A 3. szintű bizottságok meglévő személyzetére vonatkozóan egyedi átmeneti rendelkezéseket 
javaslunk bevezetni.

Módosítás 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 67. cikk második bekezdésében 
megállapított időponttól számított három 
éven belül, és azt követően minden 
harmadik évben a Bizottság általános 
jelentést tesz közzé a Hatóság 
működésének eredményeként szerzett 
tapasztalatokról, valamint az e rendeletben 
meghatározott eljárásokról.

1. A 67. cikk második bekezdésében 
megállapított időponttól számított három 
éven belül, és azt követően minden 
harmadik évben a Bizottság megvizsgálja 
ezt a rendeletet – és különösen a 23. cikk 
működését –, és általános jelentést tesz 
közzé a Hatóság működésének 
eredményeként szerzett tapasztalatokról, 
valamint az e rendeletben meghatározott 
eljárásokról.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja, hogy a Bizottságot arra kötelezze, hogy olyan javaslatokat 
terjesszen elő, amelyek pontosítják a tagállamok fiskális felelősségének fogalmát és 
aktualizálják a rendeletet annak érdekében, hogy az összhangba kerüljön azokkal a lehetséges 
fejleményekkel, amelyek a Bizottság által jelenleg egyeztetendő, a bankszektorban történő 
válságkezelésre vonatkozó közösségi rendeletek keretének végrehajtásából erednek.
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Módosítás 567
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentésnek magában kell foglalnia az 
érdekképviseleti csoport működésére 
vonatkozó értékelést és a csoport 
lehetséges megerősítését abban az 
irányban, hogy e tanácsokat kötelező 
jelleggel kiadja.

Or. en

Módosítás 568
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentés a közösségi válságkezelés és -
rendezés terén megvalósuló szabályozási 
és felügyeleti konvergencia eredményeit is 
értékeli. Az értékelés széles körű – többek 
között a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoporttal folytatott – konzultáción alapul.

A jelentés értékeli a Hatóság feladatainak 
elérése terén történt előrelépéseket és az 
európai uniós válságkezelés és -rendezés 
terén megvalósuló szabályozási és 
felügyeleti konvergencia és integráció
eredményeit is. A jelentés egyszersmind
értékeli azt is, hogy az ágazat hogyan küzd 
meg a rendes működésből eredő 
költségekkel, és hogy a ciklikus szempont 
figyelembevételével azok teljes 
internalizációja miként valósítható meg. 
Az értékelés széles körű – többek között a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoporttal folytatott – konzultáción alapul.

Or. en
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Módosítás 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentés a közösségi válságkezelés és -
rendezés terén megvalósuló szabályozási 
és felügyeleti konvergencia eredményeit is 
értékeli. Az értékelés széles körű – többek 
között a biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoporttal folytatott – konzultáción alapul.

A jelentés a közösségi válságkezelés és -
rendezés terén megvalósuló szabályozási 
és felügyeleti konvergencia eredményeit is 
értékeli, és a jelentést az e rendelet 
módosítására irányuló megfelelő 
javaslatokkal együtt a Parlament és a 
Tanács elé kell terjeszteni. Az értékelés 
széles körű – többek között a biztosítási, 
viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-
érdekképviseleti csoporttal folytatott –
konzultáción alapul.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások célja, hogy a Bizottságot arra kötelezze, hogy olyan javaslatokat 
terjesszen elő, amelyek pontosítják a tagállamok fiskális felelősségének fogalmát és 
aktualizálják a rendeletet annak érdekében, hogy az összhangba kerüljön azokkal a lehetséges 
fejleményekkel, amelyek a Bizottság által jelenleg egyeztetendő, a bankszektorban történő 
válságkezelésre vonatkozó közösségi rendeletek keretének végrehajtásából erednek.

Módosítás 570
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentés a közösségi válságkezelés és -
rendezés terén megvalósuló szabályozási 
és felügyeleti konvergencia eredményeit is 
értékeli. Az értékelés széles körű – többek 
között a biztosítási, viszontbiztosítási és
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti
csoporttal folytatott – konzultáción alapul.

A jelentés a közösségi válságkezelés és -
rendezés terén megvalósuló szabályozási 
és felügyeleti konvergencia eredményeit is 
értékeli. Az értékelés széles körű – többek 
között a biztosítási és viszontbiztosítási és
a foglalkoztatóinyugdíj-ellátási 
érdekképviseleti csoporttal folytatott –
konzultáción alapul.
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Or. en

Indokolás

A biztosítók és a foglalkoztatói nyugdíjalapok közötti alapvető különbségek figyelembevétele 
érdekében a biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoportot 
ketté kell választani: (i) biztosítási és viszontbiztosítási csoportra, valamint (ii) 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoportra.

Módosítás 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság jelentést készít a 
biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-ellátási  
érdekképviseleti csoport, a 
felügyelőtanács és a vegyes bizottság 
javaslatainak figyelembevételével. E 
javaslatokat mellékletként csatolják a 
Bizottság által közzétett jelentéshez. A 
Bizottság más érdekképviseleti csoportok 
véleményét is figyelembe veheti.

Or. en

Módosítás 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A Bizottság jelentése többek között az 
alábbiak értékelését tartalmazza: a 
nemzeti hatóságok szokásos felügyeleti 
gyakorlatai közötti összhang mértéke; a 
felügyeleti kollégiumok működése; a 
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határokon átnyúló tevékenységet végző 
(különösen az uniós dimenzióval 
rendelkező) intézmények felügyeleti 
mechanizmusa; a 23. cikk működése a 
biztosítékok és a szabályozó tekintetében;  
felügyeleti összhang az uniós 
válságmenedzsment és -megoldás 
területén, és annak kérdése, hogy a 
prudenciális tevékenységeket és az üzleti 
magatartást egybe kellene-e vonni vagy 
szét kellene választani. Javaslatokat 
tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan 
lehetne továbbfejleszteni a Hatóság és az 
ESFS szerepét annak érdekében, hogy 
integrált európai felügyeleti architektúra 
jöjjön létre.

Or. en


