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Módosítás 269
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságot (a 
továbbiakban: a Hatóság).

1. Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságot (a 
továbbiakban: a Hatóság).

Or. en

Módosítás 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság a 2006/48/EK irányelv, a 
2006/49/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 
2002/65/EK irányelv és a 94/19/EK 
irányelv, valamint az ezeken alapuló összes 
irányelv, rendelet és határozat, és a 
Hatóságra feladatokat ruházó bármely 
további közösségi intézkedés alkalmazási 
körén belül jár el.

2. A Hatóság a 2006/48/EK irányelv, a 
2006/49/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 
2002/65/EK irányelv és a 94/19/EK 
irányelv, valamint az ezeken alapuló összes 
irányelv, rendelet és határozat, és a 
Hatóságra feladatokat ruházó bármely 
további közösségi intézkedés alkalmazási 
körén belül jár el. A Hatóság annyiban jár 
el ezen intézkedések alkalmazási körén 
belül, amennyiben azok alkalmazandók a 
hitel- és pénzügyi intézetekre.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni azt az alkalmazási kört, amelyen belül a Hatóság eljárhat. Ez a 
rendelet nem módosíthatja a már meglévő ágazati szabályozások alkalmazási körét.
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Módosítás 271
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság a 2006/48/EK irányelv, a 
2006/49/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 
2002/65/EK irányelv és a 94/19/EK 
irányelv, valamint az ezeken alapuló összes 
irányelv, rendelet és határozat, és a 
Hatóságra feladatokat ruházó bármely 
további közösségi intézkedés alkalmazási 
körén belül jár el.

2. A Hatóság e rendelet, valamint a 
2006/48/EK irányelv, a 2006/49/EK 
irányelv, a 2002/87/EK irányelv, a 
2005/60/EK irányelv, a 2002/65/EK 
irányelv és a 94/19/EK irányelv, valamint 
az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet 
és határozat, és a Hatóságra feladatokat 
ruházó bármely további uniós intézkedés 
alkalmazási körén belül jár el.

Or. en

Módosítás 272
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság a 2006/48/EK irányelv, a 
2006/49/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 
2002/65/EK irányelv és a 94/19/EK 
irányelv, valamint az ezeken alapuló összes 
irányelv, rendelet és határozat, és a 
Hatóságra feladatokat ruházó bármely 
további közösségi intézkedés alkalmazási 
körén belül jár el.

2. A Hatóság a 2006/48/EK irányelv, a 
2006/49/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 
2002/65/EK irányelv és a 94/19/EK 
irányelv, valamint az ezeken alapuló összes 
irányelv, rendelet és határozat, és a 
Hatóságra feladatokat ruházó bármely 
további uniós jogalkotási aktus 
alkalmazási körén belül jár el.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság tevékenységeinek hatályát meghatározó irányelvek a 
Lisszaboni Szerződés 290. cikkében alkalmazott terminológia értelmében „jogalkotási 
aktusok". Az EBA jogbiztonságával való ütközés elkerülése érdekében e rendeletben nem 
szabad az EBA tevékenységeire vonatkozó további olyan fogalommeghatározásoknak 
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szerepelniük, mint például a „bizonyos területeken – például a vállalatirányítás vagy 
könyvvizsgálás területén – való eljárásra irányuló hatáskör”. 

</Amend>

Módosítás 273
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság intézkedéseket hoz továbbá a 
hitelintézetek, pénzügyi 
konglomerátumok, (alternatív) befektetési 
társaságok, a pénzforgalmi és az 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmények 
tevékenységi területén, ideértve a 
vállalatirányítási, könyvvizsgálati és 
pénzügyi beszámolási kérdéseket is, 
amennyiben a Hatóság ezen intézkedései 
az ebben a bekezdésben említett 
jogszabályok hatékony és következetes 
alkalmazásának biztosításához 
szükségesek.

Or. en

Módosítás 274
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Hatóság intézkedéseket hoz továbbá 
a hitelintézetek, pénzügyi 
konglomerátumok, befektetési társaságok, 
a pénzforgalmi és az elektronikuspénz-
kibocsátó intézmények tevékenységi 
területén, ideértve a vállalatirányítási, 
könyvvizsgálati és pénzügyi beszámolási 
kérdéseket is, amennyiben a Hatóság ezen 
intézkedései a (2) bekezdésben említett 
jogszabályok és a későbbi, jogilag kötelező 
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erejű jogi aktusok következetes 
harmonizációjának, valamint egységes 
alkalmazásának tényleges biztosításához 
szükségesek.

Or. en

Módosítás 275
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E rendelet rendelkezései nem sértik a 
Bizottság jogköreit, különösen a Szerződés 
226. cikke szerinti, a közösségi jog 
betartásának biztosítására vonatkozó 
jogkört.

3. E rendelet rendelkezései nem sértik a 
Bizottság jogköreit, különösen az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 258.
cikke szerinti, az uniós jog betartásának 
biztosítására vonatkozó jogkört.

Or. en

Módosítás 276
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. 
a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 

4. A Hatóság a következőkhöz való 
hozzájárulás céljából elősegíti a pénzügyi 
fenntarthatóságot és az erős európai 
pénzügyi piacot: i. a belső piac 
működőképességének fokozásához, 
különösen a szabályozás és felügyelet 
magas, hatékony és egyenletes szintje 
révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
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Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 277
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. 
pénzügyi integráció és egyenlő 
versenyfeltételek alapján a rendszerszintű 
és határokon átnyúló kockázatok 
megelőzéséhez és helyreigazításához, a 
belső piac működőképességének és 
versenyképességének fokozásához, 
különösen a szabályozás és felügyelet 
magas, hatékony, egyenletes és európai 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en
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Módosítás 278
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ia. a szabályozási arbitrázs, 
valamint a tagállamok körében a 
felügyelet és a szabályozás 
érvényesítésének merevségét illetően a 
tisztességtelen verseny megelőzéséhez, ii. a 
betétesek és a befektetők védelméhez, iii. a 
pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, iv. a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 279
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
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fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a 
befektetők, továbbá egyéb érdekeltek, 
valamint az államháztartás védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, iv. a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez.  
E célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 280
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, átláthatóságának, 
eredményességének és szabályos 
működésének, továbbá a reálgazdasággal 
szembeni fenntartható kölcsönhatásának
biztosításához, iv. a pénzügyi rendszer 
stabilitásának megóvásához és v. a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
megerősítéséhez. E célból a Hatóság a 
felügyeleti konvergencia elősegítésével és 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
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említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 281
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzgazdálkodás prociklikusságának 
csökkentéséhez és általánosságban a 
pénzügyi rendszer stabilitásának rövid, 
közép- és hosszú távú megóvásához és v. a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
megerősítéséhez.  E célból a Hatóság a 
felügyeleti konvergencia elősegítésével és 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en
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Módosítás 282
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a piacokon a monetáris 
politika zökkenőmentes végrehajtásának 
elősegítéséhez, valamint a hitelek nyomon 
követhetőségének és a bankbetétek és 
intézményi alapok ellenőrzésének 
biztosításához, a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez. E célból a 
Hatóság a felügyeleti konvergencia 
elősegítésével és az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak nyújtott 
véleményekkel hozzájárul az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett közösségi 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 283
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
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szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez, a 
belső piacon a verseny és az innováció 
fokozása és a globális versenyképesség 
biztosítása szükségességének 
figyelembevétele mellett. E célból a 
Hatóság a felügyeleti konvergencia 
elősegítésével és az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak nyújtott 
véleményekkel hozzájárul az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett közösségi 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 284
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
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez, a belső 
piacon a verseny és az innováció fokozása 
és a globális versenyképesség biztosítása 
szükségességének figyelembe vétele 
mellett. E célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
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alkalmazásához. hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi a verseny fokozásának szükségességét, ahogy azt a Skinner-
jelentés is kifejti.

Módosítás 285
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez, vi. az 
egyenlő versenyfeltételekhez való 
hozzájárulás céljából a termékjellemzők 
hatásának értékelésére szolgáló közös 
módszertanok, valamint az intézmények 
pénzügyi helyzetével és a 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos elosztási 
folyamat kidolgozásához. E célból a 
Hatóság a felügyeleti konvergencia 
elősegítésével és az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak nyújtott 
véleményekkel hozzájárul az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett közösségi 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásához.

Or. en
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Módosítás 286
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez, vi. a GMU 
céljainak eléréséhez. E célból a Hatóság a 
felügyeleti konvergencia elősegítésével és 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 287
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
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integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához, valamint vi. az uniós 
pénzügyi intézetektől eredő, jövőbeli 
hitelbuborékok keletkezésének 
megelőzéséhez.

Or. en

Indokolás

A hitelbuborékok jelentősége a mostani válságban kötelezővé teszi, hogy kifejezett hivatkozás 
történjen – az EBA egyik célkitűzéseként – azok megelőzésére. 

Módosítás 288
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez, és vi. a 
szabályozási arbitrázs megelőzéséhez és az 
egyenlő versenyfeltételekhez való 
hozzájáruláshoz. E célból a Hatóság a 
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Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

felügyeleti konvergencia elősegítésével és 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az ESA által tett bármely intézkedés a tágabb globális versenykép – többek 
között a szabályozási arbitrázs megelőzésének – szem előtt tartásával történjen. Az ESA-nak 
gazdasági elemzést is kellene végeznie annak érdekében, hogy tájékozottabb döntéseket 
hozhasson az intézkedései által a tágabb piacra gyakorolt hatásáról, valamint a tágabb piaci 
események által az intézkedéseire gyakorolt hatásról. Mindez összhangban van a tagállami 
szintű legjobb gyakorlattal.

Módosítás 289
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez, és vi. a 
szabályozási arbitrázs megelőzéséhez és az 
egyenlő versenyfeltételekhez való 
hozzájáruláshoz. E célból a Hatóság a 
felügyeleti konvergencia elősegítésével és 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 



AM\809989HU.doc 17/86 PE439.966v01-00

HU

következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 290
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
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez, és vi. a 
szabályozási arbitrázs megelőzéséhez és az 
egyenlő versenyfeltételekhez való 
hozzájáruláshoz. E célból a Hatóság a 
felügyeleti konvergencia elősegítésével és 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en
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Módosítás 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez, és vi. a 
szabályozási arbitrázs megelőzéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
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megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez, és vi. az 
egyenlő versenyfeltételekhez való 
hozzájárulás céljából a termékjellemzők 
hatásának értékelésére szolgáló közös 
módszertanok, valamint az intézmények 
pénzügyi helyzetével és a 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos elosztási 
folyamat kidolgozásához. E célból a 
Hatóság a felügyeleti konvergencia 
elősegítésével és az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak nyújtott 
véleményekkel hozzájárul az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett közösségi 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

A 2008–2009-ben szerzett tapasztalatok ismeretében közös módszertanok alkalmazásával 
stresszteszteket – beleértve a fogyasztókkal kapcsolatos hatásvizsgálatot – kell végezni 
közösségi szinten, ekként teremtve egyenlő versenyfeltételeket a tőkeinjekciók tekintetében. 

Módosítás 293
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez, v. 
és vi. a nemzetközi felügyeleti koordináció 
és együttműködés megerősítéséhez, a 
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Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

globális versenyképesség fokozásához, 
valamint a kevésbé fejlett gazdaságok 
pénzügyi fejlődésének támogatásához. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 294
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti integráció és 
konvergencia elősegítésével az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel, 
valamint – a Hatóság célkitűzései 
elérésének elősegítése céljából – a piacok 
gazdasági elemzéseinek elvégzésével
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes 
harmonizációjához és alkalmazásához. 



AM\809989HU.doc 21/86 PE439.966v01-00

HU

Or. en

Módosítás 295
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel, 
valamint – a Hatóság célkitűzései 
elérésének elősegítése céljából – a piacok 
gazdasági elemzéseinek elvégzésével
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az ESA által tett bármely intézkedés a tágabb globális versenykép – többek 
között a szabályozási arbitrázs megelőzésének – szem előtt tartásával történjen. Az ESA-nak 
gazdasági elemzést is kellene végeznie annak érdekében, hogy tájékozottabb döntéseket 
hozhasson az intézkedései által a tágabb piacra gyakorolt hatásáról, valamint a tágabb piaci 
események által az intézkedéseire gyakorolt hatásról. Mindez összhangban van a tagállami 
szintű legjobb gyakorlattal.
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Módosítás 296
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
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel, 
valamint – a Hatóság célkitűzései 
elérésének elősegítése céljából – a piacok 
gazdasági elemzéseinek elvégzésével
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi a verseny fokozásának szükségességét, ahogy azt a Skinner-
jelentés is kifejti.
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Módosítás 297
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők 
védelméhez, iii. a pénzügyi piacok 
integritásának, eredményességének és 
szabályos működésének biztosításához, iv. 
a pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel, 
valamint – a Hatóság célkitűzései 
elérésének elősegítése céljából – a piacok 
gazdasági elemzéseinek elvégzésével
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához. Eközben figyelembe veszi 
a nemzetközileg elfogadott standardokat 
és gyakorlatokat.

Or. en

Módosítás 298
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feladatainak ellátása során a Hatóság 
különös figyelmet fordít az uniós szintű 
intézményekre, különösen a felügyeletével 
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megbízott felügyeleti testületekhez fűződő 
szoros kapcsolat biztosításával.

Or. en

Módosítás 299
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A Hatóság az e rendelettel rá ruházott 
feladatok elvégzése során függetlenül és 
objektíven, kizárólag az Európai Unió 
érdekeit szem előtt tartva jár el.

Or. en

Indokolás

Létfontosságú megóvni az ESA-k szabályozási, felügyeleti, intézményi és pénzügyi 
függetlenségét. Ennélfogva javasolt egy, az ESA-k függetlenségével kapcsolatos egyértelmű 
rendelkezés bevezetése a rendeletekben. Ez a rendelkezés kiegészítené a rendeletek más olyan 
rendelkezéseit, amelyek többek között az ESA elnökének függetlenségére összpontosítanak.

Módosítás 300
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
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a cikk
A Pénzügyi Felügyeletek Európai 

Rendszere
1. A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének, 
amelynek fő célja annak biztosítása, hogy 
a pénzügyi szektorra alkalmazandó 
szabályokat a pénzügyi stabilitás 
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megőrzése érdekében megfelelően 
végrehajtsák és ezáltal biztosítsák a 
pénzügyi rendszer egészébe vetett bizalmat 
és a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói 
számára a megfelelő védelmet.
2. A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszere a következőket foglalja 
magában:
a) az Európai Rendszerkockázati Testület;
b) a(z) …/…/EU rendelettel [ESMA] 
létrehozott Európai Felügyeleti Hatóság 
(Értékpapír-piaci Felügyelet); 
c) a(z) …/…/EU rendelettel [EIOPA] 
létrehozott Európai Felügyeleti Hatóság 
(Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyelet); 
d) a Hatóság; 
e) a 40. cikkel létrehozott Európai 
Felügyeleti Hatóság (vegyes bizottság);
f) a(z) …/…/EK rendelet [ESMA], 
a(z)…/2009/EK rendelet [EIOPA] és a(z) 
…/…/EK rendelet [EBA] 1. cikkének (2) 
bekezdésében említett tagállami 
hatóságok;
g) a 7. és 9. cikkben említett feladatok 
végrehajtása céljából a Bizottság.
3. A Hatóság a 40. cikkben említett 
Európai Felügyeleti Hatóság (vegyes 
bizottság) keretében rendszeresen és 
szorosan együttműködik az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel, az Európai 
Felügyeleti Hatósággal (Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) és az 
Európai Felügyeleti Hatósággal (Európai 
Értékpapír-piaci Felügyelet), biztosítja a 
munka ágazatközi következetességét és a 
pénzügyi konglomerátumok felügyelete, 
valamint más, ágazatközi kérdések terén 
közös álláspontot alakít ki ezekkel.
4. Az ESFS tagjai az EU-Szerződés 4. 
cikke (3) bekezdésében megfogalmazott 
lojális együttműködés elvének 
megfelelően bizalmon alapuló 
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együttműködést és kölcsönösen tiszteletet 
alakítanak ki, különösen pedig biztosítják 
maguk között a megfelelő és megbízható 
információáramlást.
5. Csak a Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének részét képező felügyeleti 
hatóságok jogosultak az Európai Unióban 
működő pénzügyi intézmények 
felügyeletére.

Or. en

Indokolás

A Goulard-jelentésben említetteknek megfelelően a Bizottságot fel kell venni a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerébe.

Módosítás 301
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a cikk
A Pénzügyi Felügyeletek Európai 

Rendszere
1. A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének (a 
továbbiakban: ESFS), amely a 
felügyeleteknek – a pénzügyi felügyelet 
terén az e rendeletben, valamint a 
kapcsolódó uniós rendeletekben említett 
hatáskörökkel rendelkező, valamennyi 
tagállami és uniós hatóságot tömörítő –
integrált hálózataként működik. Az ESFS 
fő célja a pénzügyi intézmények 
tekintetében az erőteljes és következetes 
európai felügyelet biztosítása, amely 
bizalmat kölcsönöz a pénzügyi 
rendszernek, elősegíti a fenntartható 
európai növekedést, és a vállalkozások és 
polgárok szükségleteit szolgálja.
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2. Az ESFS a következőket foglalja 
magában:
a) az Európai Rendszerkockázati Testület;
b) a(z) …/…/EU rendelettel [ESMA] 
létrehozott Európai Felügyeleti Hatóság 
(Értékpapír-piaci Felügyelet);
c) a(z) …/…/EU rendelettel [EIOPA] 
létrehozott Európai Felügyeleti Hatóság 
(Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyelet);
d) a Hatóság;
e) a 40. cikkben előírt, az Európai 
Felügyeleti Hatóságok vegyes bizottsága 
(JCESA);
f) a(z) …/…/EK rendelet [ESMA], 
a(z)…/2009/EK rendelet [EIOPA] és a(z) 
…/…/EK rendelet [EBA] 1. cikkének (2) 
bekezdésében említett tagállami 
hatóságok;
g) a 7. és 9. cikkben említett feladatok 
végrehajtása céljából a Bizottság.
3. Az ESFS által végzett felügyeletben 
részt vevő valamennyi fél egymással 
szoros együttműködést folytat az EU-
Szerződés 4. cikke (3) bekezdésében 
megfogalmazott lojális együttműködés 
elvének megfelelően a bizalom és a 
kölcsönös tisztelet alapján.
4. Minden pénzügyi intézményre az 
európai jog szerinti, jogilag kötelező 
aktusok vonatkoznak, és az ESFS részét 
képező, illetékes hatóságok általi 
felügyelet hatálya alá tartoznak. 
5. Az ESFS nem akadályozza az illetékes 
hatóságokat abban, hogy nemzeti 
felügyeleti jogköröket gyakoroljanak a 
jogilag kötelező európai aktusokkal 
összhangban és a bankfelügyeletre 
vonatkozó nemzetközi prudenciális 
elveknek megfelelően.
6. Csak a Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének részét képező felügyeleti 
hatóságok jogosultak az Európai Unióban 
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működő pénzügyi intézmények 
felügyeletére.

Or. en

Módosítás 302
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „pénzügyi intézmények”: a 2006/48/EK 
irányelv meghatározása szerinti 
„hitelintézetek”, a 2006/49/EK irányelv 
meghatározása szerinti „befektetési 
vállalkozások” és a 2002/87/EK irányelv
meghatározása szerinti “pénzügyi 
konglomerátumok”;

1. „pénzügyi intézmények”: olyan 
vállalkozás, amelynek fő tevékenysége a 
betétgyűjtés, a hitelnyújtás, a biztosítási 
szolgáltatások nyújtása vagy egyéb 
pénzügyi szolgáltatások nyújtása ügyfelei 
vagy tagjai részére, illetve pénzügyi 
befektetési vagy pénzügyi kereskedelmi 
tevékenység végzése saját részre, és 
bármely más olyan, az Európai Unióban 
tevékenykedő vállalkozás vagy jogalany, 
amelynek tevékenysége hasonló jellegű, 
még akkor is, ha nem végez közvetlen 
ügyleteket széles körben a 
nyilvánossággal;

Or. en

Módosítás 303
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „pénzügyi intézmények”: a 2006/48/EK 
irányelv meghatározása szerinti 
„hitelintézetek”, a 2006/49/EK irányelv 
meghatározása szerinti „befektetési 
vállalkozások” és a 2002/87/EK irányelv
meghatározása szerinti “pénzügyi 

1. „pénzügyi intézmények”: az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogalkotási aktusok 
hatálya alá tartozó valamennyi 
vállalkozás és jogalany. A 2005/60/EK 
irányelv tekintetében azonban a 
„pénzügyi intézmények” kizárólag az 



AM\809989HU.doc 29/86 PE439.966v01-00

HU

konglomerátumok”; abban az irányelvben meghatározott hitel-
és pénzügyi intézmények;

Or. en

Módosítás 304
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „pénzügyi intézmények”: a 2006/48/EK 
irányelv meghatározása szerinti 
„hitelintézetek”, a 2006/49/EK irányelv 
meghatározása szerinti „befektetési 
vállalkozások” és a 2002/87/EK irányelv
meghatározása szerinti “pénzügyi 
konglomerátumok”;

1. „pénzügyi intézmények”: a 2006/48/EK 
irányelv meghatározása szerinti 
„hitelintézetek”, a 2006/49/EK irányelv 
meghatározása szerinti „befektetési 
vállalkozások”, a 2002/87/EK irányelv
meghatározása szerinti „pénzügyi 
konglomerátumok”, valamint 
általánosságban az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett bármely jogalkotási 
aktus hatálya alá tartozó valamennyi 
vállalkozás és jogalany;

Or. en

Módosítás 305
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „pénzügyi intézmények”: a 2006/48/EK 
irányelv meghatározása szerinti 
„hitelintézetek”, a 2006/49/EK irányelv 
meghatározása szerinti „befektetési 
vállalkozások” és a 2002/87/EK irányelv
meghatározása szerinti “pénzügyi 
konglomerátumok”;

1. „pénzügyi intézmények”: a 2006/48/EK 
irányelv meghatározása szerinti 
„hitelintézetek”, a 2006/49/EK irányelv 
meghatározása szerinti „befektetési 
vállalkozások” és a 2002/87/EK irányelv
meghatározása szerinti “pénzügyi 
konglomerátumok”, valamint az állami 
bankok, különösen a fejlesztési bankok;

Or. fr



PE439.966v01-00 30/86 AM\809989HU.doc

HU

Indokolás

E módosítás célja, hogy az EBB – amely állami fejlesztési bank – ne kerüljön valamely 
nemzeti hatóság ellenőrzése alá. Az Európai Parlament az Európai Beruházási Bank 2006. 
évi jelentésére vonatkozóan folytatott politikai vitát követően, 2007-ben azt kérte, hogy erre az 
intézményre a hitelintézetekkel azonos prudenciális szabályok, valamint hogy a rendelettől 
független, valódi prudenciális ellenőrzés vonatkozzanak.

Módosítás 306
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „illetékes hatóságok”: a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv meghatározása 
szerinti illetékes hatóságok, valamint 
betétbiztosítási rendszerek esetében a 
94/19/EK irányelvnek megfelelően a 
betétbiztosítási rendszereket működtető 
szervek.

2. „illetékes hatóságok”: a 2006/48/EK, a 
2006/49/EK, 2007/64/EK, 2009/110/EK, 
2002/65/EK és a 2005/60/EK irányelv 
meghatározása szerinti, a hitelintézetek és 
pénzügyi intézmények tekintetében
illetékes hatóságok, valamint 
betétbiztosítási rendszerek esetében a 
94/19/EK irányelvnek megfelelően a 
betétbiztosítási rendszereket működtető 
állami szervek, illetve – amennyiben azt 
magánjogi társaság működteti – a 
rendszer felügyeletét ellátó állami 
hatóság.

Or. en

Módosítás 307
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „illetékes hatóságok”: a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv meghatározása 
szerinti illetékes hatóságok, valamint 
betétbiztosítási rendszerek esetében a 

2. „illetékes hatóságok”: a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv meghatározása 
szerinti illetékes hatóságok, valamint 
betétbiztosítási rendszerek esetében a 
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94/19/EK irányelvnek megfelelően a 
betétbiztosítási rendszereket működtető 
szervek.

94/19/EK irányelvben említett illetékes 
hatóságok.

Or. en

Módosítás 308
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „rendszerkockázat”: a pénzügyi 
szolgáltatások zavarának olyan kockázata, 
amelyet a pénzügyi rendszer egészének 
vagy bizonyos részeinek jelentős sérülése 
okoz, és amely esetlegesen súlyos, 
hátrányos következményekkel járhat a 
reálgazdaságra. A pénzügyi intézmények 
és köztes intézmények, piacok, 
infrastruktúrák és eszközök valamennyi 
típusa bizonyos mértékben esetlegesen 
rendszerszinten jelentős lehet.

Or. en

Módosítás 309
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „határokon átnyúló kockázat”: a 
gazdasági egyensúlyhiány vagy pénzügyi 
kudarcok által az Európai Unió egészében
vagy egyes részeiben okozott olyan 
kockázat, amely esetlegesen súlyos, 
hátrányos következményekkel járhat két 
vagy több tagállambeli gazdasági szereplő 
közötti ügyletekre, a belső piac 
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működésére, vagy az EU vagy bármely 
tagállamainak államháztartására.  A 
gazdasági és pénzügyi kockázatok 
valamennyi típusa lehet bizonyos 
mértékben határokon átnyúló jelentőségű.

Or. en

Módosítás 310
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság jogi személyiséggel 
rendelkező közösségi szerv.

1. A Hatóság jogi személyiséggel 
rendelkező uniós szerv.

Or. en

Módosítás 311
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Hatóság az e rendelettel rá ruházott 
feladatok elvégzése során függetlenül és 
objektíven, kizárólag az Európai Unió 
érdekeit szem előtt tartva jár el.

Or. en

Indokolás

A három ESA-nak az EU egészének legjobb érdekeit szolgálva kell működnie.
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Módosítás 312
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A nemzeti felügyeleti hatóságok – a 
Hatóság tagjaiként – európai szinten 
járnak el.

Or. en

Módosítás 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság székhelye Londonban van. A Hatóság székhelye Frankfurtban van. 

Or. en

Módosítás 314
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
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság székhelye Londonban van. A Hatóság székhelye [Frankfurtban] van. 

Or. en

Indokolás

Megkönnyíti a hatóságok munkájának koordinálását.
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Módosítás 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság székhelye Londonban van. A Hatóság székhelye (…) van. 

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács 2003. december 13-i következtetései a következőt hangsúlyozzák: „Végül 
pedig az állam- és kormányfői szinten ülésező tagállami képviselők megállapodtak, hogy az 
Unióhoz való csatlakozásuk pillanatától kezdve prioritást biztosítanak a csatlakozó 
államoknak a jövőben létrehozandó egyéb hivatalok vagy ügynökségek székhelyeinek 
eloszlása tekintetében azon tény sérelme nélkül, hogy ha az Európai Ügyészség valamely 
hivatalát hozzák létre, annak székhelye az 1965. április 8-i határozat rendelkezéseivel 
összhangban Luxembourgban lesz.”

Módosítás 316
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság a következő feladatokat látja 
el:

1. A pénzügyi intézmények hatékony és 
következetes európai felügyeletének 
biztosítása érdekében a Hatóság a 
következő feladatokat látja el:

Or. en
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Módosítás 317
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul magas színvonalú közös 
szabályozási és felügyeleti standardok és 
gyakorlatok kialakításához, különösen a 
közösségi intézmények számára nyújtott 
vélemények, és az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokon 
alapuló iránymutatások, ajánlások és 
technikai standardok kidolgozása révén;

a) hozzájárul magas színvonalú közös 
szabályozási és felügyeleti standardok és 
gyakorlatok kialakításához, különösen az 
uniós intézmények számára nyújtott 
vélemények, és az e rendeleten, valamint 
az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokon alapuló iránymutatások, 
ajánlások és technikai standardok 
kidolgozása révén;

Or. en

Módosítás 318
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul a közösségi jogszabályok 
következetes alkalmazásához, különösen a 
közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásának biztosítása, a 
szabályozási arbitrázs megakadályozása, az 
illetékes hatóságok közötti 
nézetkülönbségek esetén közvetítés és 
vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok 
koherens működésének ösztönzése és 
vészhelyzetekben való fellépés révén;

b) hozzájárul a közösségi jogszabályok 
következetes alkalmazásához, különösen a 
közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásának biztosítása, a 
szabályozási arbitrázs megakadályozása, az 
illetékes hatóságok közötti 
nézetkülönbségek esetén közvetítés és 
vitarendezés, az uniós szinten működő 
pénzügyi intézmények hatékony és 
következetes felügyeletének előmozdítása, 
valamint a felügyeleti kollégiumok 
koherens működésének biztosítása és 
vészhelyzetekben való fellépés révén;

Or. en
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Módosítás 319
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul a közösségi jogszabályok 
következetes alkalmazásához, különösen a 
közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásának biztosítása, a 
szabályozási arbitrázs megakadályozása, az 
illetékes hatóságok közötti 
nézetkülönbségek esetén közvetítés és 
vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok 
koherens működésének ösztönzése és 
vészhelyzetekben való fellépés révén;

b) hozzájárul a standardok és uniós 
jogszabályok következetes 
alkalmazásához, különösen a közös 
felügyeleti kultúra elősegítése, e rendelet 
és az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásának biztosítása, a 
szabályozási arbitrázs megakadályozása, az 
illetékes hatóságok közötti 
nézetkülönbségek esetén közvetítés és 
vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok 
koherens működésének biztosítása, és –
többek között – vészhelyzetekben való 
fellépés révén;

Or. en

Módosítás 320
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul a közösségi jogszabályok
következetes alkalmazásához, különösen a 
közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásának biztosítása, a 
szabályozási arbitrázs megakadályozása, az 
illetékes hatóságok közötti 
nézetkülönbségek esetén közvetítés és 
vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok 
koherens működésének ösztönzése és 

b) hozzájárul az uniós jogalkotási aktusok
következetes alkalmazásához, különösen a 
közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásának biztosítása, a 
szabályozási arbitrázs megakadályozása, az 
illetékes hatóságok közötti 
nézetkülönbségek esetén közvetítés és
vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok 
koherens működésének ösztönzése és 
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vészhelyzetekben való fellépés révén; vészhelyzetekben való fellépés révén;

Or. en

Indokolás

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions. The supervisory process involves discretionary decision-making, which under the 
current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying and naming some 
institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU dimension”, is not 
appropriate as there is no criteria for such distinctions. 

Módosítás 321
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megkönnyíti az illetékes hatóságok 
között a feladatok és felelősségi körök 
átruházását;

c) ösztönzi és megkönnyíti az illetékes 
hatóságok között a feladatok és felelősségi 
körök átruházását;

Or. en

Módosítás 322
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megkönnyíti az illetékes hatóságok 
között a feladatok és felelősségi körök 
átruházását;

c) ösztönzi és megkönnyíti az illetékes 
hatóságok között a feladatok és felelősségi 
körök átruházását;

Or. en
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Módosítás 323
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szorosan együttműködik az ESRB-vel, 
különösen azáltal, hogy ellátja a feladatai 
teljesítéséhez szükséges információkkal és 
biztosítja az ESRB figyelmeztetéseinek és 
ajánlásainak megfelelő nyomon követését;

d) szorosan együttműködik az ESRB-vel, 
különösen azáltal, hogy – a 21. cikk (2) 
bekezdésével összhangban – ellátja a 
feladatai teljesítéséhez szükséges 
információkkal és biztosítja az ESRB 
figyelmeztetéseinek és ajánlásainak 
megfelelő nyomon követését;

Or. en

Indokolás

A módosítás a 21. cikk (2) bekezdésének későbbi módosításaiban az információgyűjtési jogkör 
megfelelő szűkítését követi. Egyértelműen jobb információcserére van szükség a 
rendszerkockázat megértésének javításához. Fontos azonban, hogy ne ássák alá a piaci 
várakozásokat azzal, hogy felfedhetőkké válnak az érzékeny és bizalmas adatok, ami 
felboríthatja a rendesen működő pénzügyi piacokat.

Módosítás 324
Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) szorosan együttműködik az ESMA 
befektetővédelemért, a termékek 
engedélyezéséért és nyomon követéséért, 
valamint azok forgalmazásáért felelős 
egységével, különösen azáltal, hogy 
biztosítja az ESMA részére az e 
feladatának ellátásához szükséges 
információkat;

Or. en
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Indokolás

Az ESMA-ra befektetővédelmi feladatot kell ruházni. Csak egy felügyeleti szervet szabad 
megbízni ezzel a feladattal, de őt segíteni kell e feladat ellátásában. Ezzel a megoldással lehet 
a legközelebb kerülni a „twin peaks” modellhez anélkül, hogy az ESFS-ekkel kapcsolatban 
javasolt három rendelet egészét gyökeresen módosítani kelljen. 

Módosítás 325
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felügyeleti eredmények 
következetességének fokozása érdekében 
az illetékes hatóságokról szakértői 
elemzést végez;

e) a felügyeleti eredmények 
következetességének fokozása érdekében 
az illetékes hatóságokról szakértői 
elemzést szervez és végez;

Or. en

Módosítás 326
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felügyeleti eredmények 
következetességének fokozása érdekében 
az illetékes hatóságokról szakértői 
elemzést végez;

e) a felügyeleti eredmények 
következetességének fokozása érdekében 
az illetékes hatóságokról szakértői 
elemzést szervez és végez;

Or. en
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Módosítás 327
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) értékeli különösen a 
hozzáférhetőséget, rendelkezésre állást és 
a hitelköltséget a háztartások és a 
vállalkozások – főként a KKV-k –
esetében;

Or. en

Módosítás 328
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) elvégzi a piacok, kockázatok és a 
nagyobb, magas tőkeáttétellel rendelkező 
társaságok gazdasági elemzését, hogy 
tájékoztatást nyújtson a Hatóság 
feladatainak teljesítéséről;

Or. en

Módosítás 329
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) elősegíti a befektetők és a 
megtakarítók védelmét;

Or. en
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Módosítás 330
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) elvégez minden egyéb, az ebben a 
rendeletben vagy az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett közösségi
jogszabályokban meghatározott feladatot.

g) elvégez minden egyéb, az ebben a 
rendeletben vagy az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett uniós
jogszabályokban meghatározott feladatot.

Or. en

Módosítás 331
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a 2. cikkben említett valamennyi olyan 
intézmény tekintetében ellenőrzési és 
szabályozási hatóság, amelyek nem 
tartoznak valamely nemzeti felügyeleti 
hatóság ellenőrzésének hatálya alá;

Or. fr

Indokolás

Nemzetközi pénzügyi intézményekként bizonyos hitelintézetek és/vagy fejlesztési bankok – mint 
például az Európai Beruházási Bank – nem tartoznak valamely nemzeti felügyeleti hatóság 
ellenőrzésének hatálya alá. A javaslat arra irányul, hogy az új európai bankhatóság ellássa a 
felügyeleti és szabályozási hatóság e szerepét. A jelenlegi javaslat ugyanakkor alapvetően az 
Európai Beruházási Bankra vonatkozik.
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Módosítás 332
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) adott esetben átveszi az európai 
bankfelügyelők bizottságának valamennyi 
meglévő feladatát;

Or. en

Módosítás 333
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 gb) a nyilvánosság számára könnyen 
hozzáférhető információk biztosítása 
érdekében közzéteszi és rendszeresen 
frissíti a tevékenységi területével 
kapcsolatos információkat a honlapján.

Or. en

Módosítás 334
Wolf Klinz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) kötelezi az illetékes nemzeti 
hatóságokat, hogy közös módszertan 
alapján végezzenek stressztesztet;

Or. en
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Indokolás

Az EBA-nak jogkörrel kell rendelkeznie arra, hogy stresszteszteket végezzen a rendszer 
rugalmasságának biztosítása, valamint – a 17. cikkel összhangban – a harmonizált 
jelentéstételi formanyomtatványon és módszertanon alapuló, lényeges információk 
megszerzése érdekében.

Módosítás 335
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az illetékes hatóságoknak címzett egyedi 
határozatokat hoz a 10. és 11. cikkben 
említett konkrét esetekben;

d) az illetékes hatóságoknak címzett egyedi 
vagy kollektív határozatokat hoz a 10. és 
11. cikkben említett konkrét esetekben;

Or. en

Módosítás 336
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a pénzügyi intézményeknek címzett 
egyedi határozatokat hoz a 9. cikk (6) 
bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében 
és a 11. cikk (4) bekezdésében említett 
konkrét esetekben;

törölve

Or. en
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Módosítás 337
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a pénzügyi intézményeknek címzett 
egyedi határozatokat hoz a 9. cikk (6) 
bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében 
és a 11. cikk (4) bekezdésében említett 
konkrét esetekben;

e) a pénzügyi intézményeknek címzett 
egyedi vagy kollektív határozatokat hoz a 
9. cikk (6) bekezdésében, a 10. cikk (3) 
bekezdésében és a 11. cikk (4) 
bekezdésében említett konkrét esetekben;

Or. en

Módosítás 338
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) megtiltja a bizonyos termékekkel vagy 
ügylettípusokkal folytatott kereskedelmet, 
ha az ERSB ajánlást bocsátott ki az EBA 
számára annak érdekében, hogy 
megelőzze a pénzügyi piacok rendes 
működését és integritását – beleértve a 
befektetővédelemmel kapcsolatos 
kérdéseket –, illetve az uniós pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének 
stabilitását fenyegető nagyobb kárt. A 
tilalomban rögzített időszak elteltét 
követően az ESRB-nek és az EBA-nak 
értékelnie kell a tilalom fenntartását. A 
termékek és ügyletek megtiltásához csak 
végső esetben szabad folyamodni;

Or. en



AM\809989HU.doc 45/86 PE439.966v01-00

HU

Módosítás 339
Marta Andreasen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f a) a Hatóság szabályozza a pénzügyi 
termékekkel folytatott kereskedelmet mind 
a fejlődő, mind pedig a hanyatló piacokon 
a befektetővédelem sérülésének 
megelőzése, valamint a pénzügyi piacok 
rendes működésének és integritásának 
fenntartása érdekében. A piacok 
likviditásának fenntartása érdekében a 
fedezetlen eladások megengedhetők az 
árak emelkedése után;

Or. en

Indokolás

A felügyeleti hatóságnak rendelkeznie kell mérlegelési jogkörrel, hogy megengedje az ésszerű 
piaci gyakorlatokat és azokat – a befektetővédelem szükségességének szem előtt tartásával – a 
piac optimális működése érdekében szabályozza.

Módosítás 340
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) biztosítja, hogy a nemzeti hatóságok 
rendelkeznek a pénzügyi intézményekre 
vonatkozó szükséges információkkal, 
valamint hogy részét képezik ezeknek az 
információknak, amikor azok európai 
szinten működő intézményekre 
vonatkoznak;

Or. en
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Indokolás

Egyértelműen jobb információcserére van szükség a rendszerkockázat megértésének 
javításához. Léteznek azonban már információgyűjtésre és -cserére szolgáló csatornák az 
illetékes hatóságok között, az EBA-nak pedig nem szabad közvetlen információkéréssel 
fordulnia az egyes jogalanyokhoz.

Módosítás 341
Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) közvetlenül összegyűjti a pénzügyi 
intézményekre vonatkozó szükséges 
információkat;

Or. en

Módosítás 342
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 16. cikkben meghatározottaknak 
megfelelően előmozdítja az összehangolt 
fellépést az illetékes hatóságok között, 
beleértve a Hatóság tagjaiként meglévő 
jogköreik gyakorlását a rendszer- és a 
határokon átnyúló kockázatok kezelése 
érdekében egy közös uniós válasz elérése 
céljából;

Or. en
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Módosítás 343
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) elemzi és nyomon követi, hogy 
vannak-e olyan termékek vagy 
ügylettípusok az egységes pénzügyi 
piacon, amelyek veszélyeztetik a pénzügyi 
rendszer egészét vagy egy részét;

Or. en

Indokolás

Nem reális, hogy az EBA vizsgáljon át minden terméket és minden ügylettípust. Ezen 
túlmenően már létezik szabályozás például a fogyasztóvédelemről, pénzügyi tanácsadásról, 
tőkemegfelelésről és a tisztességtelen versenyről. Ezek a meglévő szabályozások már 
biztosítják a fogyasztók és a jogalanyok védelmét.

Módosítás 344
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Hatóság a (2) bekezdés a) és d) 
pontjában említett jogköreinek ellátása 
során figyelembe veszi a tagállamok 
közösségi joggal összhangban lévő 
nemzeti jogszabályait.

Or. en
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Módosítás 345
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság gyakorolja az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokban 
rábízott kizárólagos felügyeleti 
hatásköröket a Közösség egészére 
kiterjedő vállalkozások vagy a Közösség 
egészére kiterjedő gazdasági 
tevékenységek felett. 

törölve

Or. en

Indokolás

A felügyeletet elsősorban nemzeti szinten a nemzeti hatóságoknak kell ellátniuk.

Módosítás 346
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság gyakorolja az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokban 
rábízott kizárólagos felügyeleti 
hatásköröket a Közösség egészére 
kiterjedő vállalkozások vagy a Közösség 
egészére kiterjedő gazdasági 
tevékenységek felett. 

törölve

Or. en
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Módosítás 347
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság gyakorolja az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokban 
rábízott kizárólagos felügyeleti 
hatásköröket a Közösség egészére kiterjedő 
vállalkozások vagy a Közösség egészére 
kiterjedő gazdasági tevékenységek felett. 

3. A Hatóság gyakorolja az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokban 
rábízott kizárólagos európai felügyeleti 
hatásköröket az Európa egészére kiterjedő 
vállalkozások vagy az Európa egészére 
kiterjedő gazdasági tevékenységek felett. 

Or. en

Módosítás 348
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével. 

törölve

Or. en

Módosítás 349
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
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díjkivetés lehetőségével. díjkivetés lehetőségével. A Hatóság 
szorosan együttműködik az illetékes 
hatóságokkal, és kizárólagos felügyeleti 
jogköreinek ellátása és vizsgálatok 
lefolytatása érdekében ennek az illetékes 
hatóságok szakértelmére, eszközeire és 
jogköreire kell épülnie.

Or. en

Indokolás

A Hatóságnak szoros együttműködést kell folytatniuk az illetékes hatóságokkal. 
Létfontosságú, hogy kizárólagos felügyeleti jogköreinek ellátása és vizsgálatok lefolytatása 
érdekében az új felügyeleti struktúra az illetékes hatóságok szakértelmére, eszközeire és 
jogköreire épüljön. 

Módosítás 350
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével. 

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő európai vizsgálati 
és végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével. 

Or. en

Módosítás 351
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 a cikk
A tagállami hatóságok jogkörei, 

amennyiben illetékes hatóságok és a 
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Hatóság tagjai
A Hatóság célkitűzéseinek elérése 
érdekében a tagállami hatóságok –
amennyiben illetékes hatóságok és a 
Hatóság tagjai – jogkörökkel 
rendelkeznek megelőző és helyreigazító 
felügyeleti intézkedések elfogadására. 
Ezek a pénzügyi intézményekkel 
kapcsolatos és arányosan gyakorolt 
jogkörök magukban foglalják az 
alábbiakra irányuló képességet:
a) megfelelő információk kérése és 
fogadása; 
b)  jelentéstételi és közzétételi 
követelmények előírása;
c) helyszíni ellenőrzések elvégzése.
d)  prudenciális intézkedések elfogadása 
(beleértve az összeférhetetlenséggel, 
érdekösszeütközéssel, felelősségteljes 
kormányzással, likviditással, 
osztalékokkal és díjazási politikákkal 
kapcsolatos intézkedéseket);
e) a lakossági banki tevékenységek 
kereskedelmi és más nem haszonjellegű 
tevékenységektől való elválasztása vagy 
elkülönítése, lényeges kockázat közös 
kritériumok alapján történt elemzése 
alapján;
f) a piacokon közvetlenül vagy közvetve 
esetlegesen túlzott mértékű volatilitást 
okozó vagy az európai pénzügyi rendszer, 
államháztartás vagy reálgazdaság egészét 
vagy egy részét esetlegesen megzavaró 
bizonyos termékek vagy ügylettípusok 
ideiglenes korlátozása vagy megtiltása;
g) annak elrendelése a pénzügyi 
intézmények számára, hogy 
leányvállalaton keresztül működjenek, a 
lényeges belső kockázat közös kritériumok 
alapján történt elemzése esetén;
h) visszatartó erejű pénzbírságok 
kiszabása;
i) vezetők és igazgatók kizárása;
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j) ügyvezetők vagy az igazgatótanács 
felmentése;
k) ideiglenes beavatkozás a pénzügyi 
intézményeknél;
l) a pénzügyi intézmények jelentős 
érdekeltjeit megillető korlátozott felelősség 
előnyeinek visszavonása, amennyiben 
azok elmulasztják megóvni a társasági 
érdeket olyan esetekben, mint például az 
átláthatóság hiánya, kockázatos 
kölcsönadás vagy kölcsönfelvétel, illetve 
súlyos és rendszeres jogsértés;
m) a pénzügyi felelősség vezetőkre, 
igazgatókra vagy olyan pénzügyi 
intézményekre való kiterjesztése, amelyek 
súlyos és rendszeres jogsértést okoznak 
vagy abban együttműködnek, illetve 
amelyek a szolgáltatásaikra irányuló nem 
megfelelő ösztönzőrendszerrel 
rendelkeznek; 
n) adott esetben a vezetők és igazgatók 
érdek-, tevékenység- és 
eszköznyilatkozatainak lefoglalása;
o) részletes, rendszeresen frissítendő, 
strukturált korai beavatkozási 
mechanizmusból, azonnali kiigazító 
intézkedésekből és rendkívüli csődtervből 
álló megoldási rendszer kidolgozásának 
kérése;
p) engedélyek törlése és útlevelek 
visszavonása;
q) a piaci zavarok megelőzése vagy 
helyrehozatala érdekében megállapodás 
az európai szintű, a lehető leggyorsabb és 
legautomatikusabb közös válaszadásra 
irányuló eljárásokról.

Or. en
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Módosítás 352
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Technikai standardok Az egységes szabálykönyv

Or. en

Módosítás 353
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A pénzügyi intézmények hatékony és 
következetes európai felügyeletének 
biztosítása érdekében a Bizottság –
figyelemmel az EU által elfogadott 
nemzetközi elvekre és az uniós 
jogszabályok alapján – rendeletek vagy 
határozatok útján szabályozási 
standardokat fogad el és felügyeleti 
standardokat hagy jóvá az európai 
pénzügyi felügyeletre vonatkozó egységes 
szabálykönyv megvalósulása érdekében. 

Or. en

Módosítás 354
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. Az egységes szabálykönyv:
a) részletezi az európai jogszabályokban 
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szereplő fogalommeghatározásokat;
b) meghatározza az európai 
jogszabályokban szereplő jelentés- és 
közzétételi követelmények elemeit;
c) előírja a hatékony együttműködési 
eljárások – többek között az európai 
jogszabályok szerinti felügyeleti 
kockázatértékelés és információmegosztás 
– biztosítása érdekében szükséges 
elemeket;
d) meghatározza a korai figyelmeztetések 
és az ESRB Európai Unió egészére vagy 
jelentős részére vonatkozó ajánlásainak 
kezelésére vonatkozó, megfelelő 
szabályozási és felügyeleti standardokat;
e) meghatározza az Európai Unió 
egészére vagy jelentős részére kiterjedő, a 
Hatóság vagy az európai intézmények 
által azonosított, határokon átnyúló 
kockázatok kezelésére vonatkozó
megfelelő szabályozási és felügyeleti 
standardokat;
f) a rendszerkockázatok megelőzése és a 
határokon átnyúló kockázatok 
helyrehozatala érdekében meghatározza 
az EU egészében működő, nagy 
befolyással rendelkező társaságokkal és 
befektetési eszközökkel kapcsolatos 
jelentés- és közzétételi, valamint 
prudenciális követelményekre vonatkozó 
megfelelő szabályozási és felügyeleti 
standardokat.

Or. en

Módosítás 355
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság technikai standardokat 1. A Hatóság technikai standardokat dolgoz
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dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A Hatóság az 
előkészített standardokat benyújtja a 
Bizottsághoz jóváhagyásra. 

ki az e rendeletben és az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokban 
konkrétan meghatározott területeken vagy 
a Bizottság kérésére.  A technikai 
standardok nem tartalmazhatnak politikai 
döntéseket, és azoknak tükrözniük kell az 
arányosság elvét. A Hatóság e rendeletnek 
és az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályoknak megfelelően az 
előkészített standardokat benyújtja a 
Bizottsághoz felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokként (szabályozási standardok) 
történő elfogadásra vagy végrehajtási jogi 
aktusokként (felügyeleti standardok) 
történő jóváhagyásra.  A standardok
tervezetét egyidejűleg továbbítják az 
Európai Parlament és a Tanács részére. 

Or. en

Módosítás 356
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A Hatóság az 
előkészített standardokat benyújtja a 
Bizottsághoz jóváhagyásra. 

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítésére és 
módosítására. A technikai standardok 
nem képviselnek stratégiai vagy politikai 
döntéseket, és tartalmukat azok a 
jogszabályok korlátozzák, amelyeken 
alapulnak. 

Or. en

Indokolás

A technikai standardokat és alkalmazási körüket egyértelműen meg kell határozni. 
Egyértelművé kell tenni, hogy a technikai standardok nem tartalmazhatnak stratégiai és 
politikai döntéseket, valamint hogy azok célja az EBA tevékenységi területébe tartozó 
jogszabályok alkalmazásának elősegítésére korlátozódik. Pontosítani kell, hogy a Bizottság a 
technikai standardokat a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása céljából a 
Szerződés szerint rá ruházott hatáskörök alapján fogja elfogadni.
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Módosítás 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A Hatóság az 
előkészített standardokat benyújtja a 
Bizottsághoz jóváhagyásra. 

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogalkotási aktusok nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítésére, 
naprakésszé tételére és módosítására. A 
technikai standardok nem 
tartalmazhatnak stratégiai döntéseket, és 
tartalmukat azok a jogalkotási aktusok 
korlátozzák, amelyeken alapulnak. 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja – a Skinner-jelentésnek megfelelően – a „naprakésszé tétel” szóval történő 
kiegészítés, valamint a „jogszabályok” szó „jogalkotási aktusok” szavakkal való felváltása.

Módosítás 358
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A Hatóság az 
előkészített standardokat benyújtja a 
Bizottsághoz jóváhagyásra. 

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A technikai 
standardok nem tartalmazhatnak politikai 
döntéseket, és azok az említett 
jogszabályok alkalmazási feltételeinek 
meghatározására korlátozódnak. A 
Hatóság az előkészített standardokat 
benyújtja a Bizottsághoz jóváhagyásra. 

Or. en
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Indokolás

A 7. cikk szerinti kötelező standardok nem terjedhetnek ki a felügyeleti hatóság megítélésének 
körébe tartozó területekre. Semmi sem indokolja, hogy ne folytassanak nyílt konzultációkat a 
technikai standardokra vonatkozóan. Az Európai Bizottság ESA technikai standardjainak a 
Közösség érdekében történő módosítására irányuló, javasolt mérlegelési lehetősége elmossa 
a „technikai" és a „politikai" közötti különbséget ezen a területen. Ennélfogva a Bizottságnak 
ezt a lehetőségét korlátoznia kell, hogy azt csak végső esetben és annak érdekében 
alkalmazhassa, hogy a szöveget összhangba állítsa a Tanács általános megközelítésével.

Módosítás 359
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A Hatóság az 
előkészített standardokat benyújtja a 
Bizottsághoz jóváhagyásra. 

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A technikai 
standardok nem tartalmazhatnak 
stratégiai döntéseket, és tartalmukat azok 
a jogalkotási aktusok korlátozzák, 
amelyeken alapulnak. 

Or. en

Módosítás 360
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A Hatóság az 
előkészített standardokat benyújtja a 
Bizottsághoz jóváhagyásra. 

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítésére és 
módosítására. A technikai standardok 
hozzájárulnak a közös szabálykönyvhöz, 
de nem képeznek stratégiai döntéseket, és 
tartalmukat azok a jogalkotási aktusok 
korlátozzák, amelyeken alapulnak.
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Or. en

Módosítás 361
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat. 

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság nyilvános konzultációt folytat az 
összes érintettel és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat, 
kivéve, ha az ilyen konzultációk és 
elemzések aránytalanok az érintett 
technikai standardok hatályához és 
hatásához, vagy az ügy különleges 
sürgősségéhez képest. A Hatóság kikéri a 
22. cikkben említett banki érdekképviseleti 
csoport véleményét vagy tanácsát is. 

Or. en

Módosítás 362
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat. 

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság nyilvános konzultációt folytat a 
technikai standardokról és elemzi a 
kapcsolódó potenciális költségeket és 
hasznokat, kivéve, ha az ilyen 
konzultációk és elemzések aránytalanok 
az érintett technikai standardok 
hatályához és hatásához, vagy az ügy 
különleges sürgősségéhez képest. 

Or. en
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Módosítás 363
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat. 

A Hatóság az előkészített technikai 
standardok elfogadása előtt nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat,
valamint gyakorlati 
megvalósíthatóságukat az EU pénzügyi 
szolgáltatási piacán. A Hatóság kikéri a 
22. cikkben említett banki érdekképviseleti 
csoport véleményét vagy tanácsát is.

Or. en

Módosítás 364
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat. 

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság nyilvános konzultációt folytat a 
technikai standardokról és elemzi a 
kapcsolódó potenciális költségeket és 
hasznokat, mielőtt elfogadná az 
előkészített technikai standardokat. A 22. 
cikkben említett banki érdekképviseleti 
csoport felajánlhatja véleményét és 
tanácsát ezen eljárás során. 

Or. en
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Módosítás 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat.

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat. A 
Hatóság figyelembe veszi a standardok 
által a fogyasztói hitelmegállapodásokról 
szóló 2008/48/EK irányelv 2. cikke (5) 
bekezdésének a)–e) pontja szerinti, 
demokratikusan ellenőrzött 
szövetkezetekre gyakorolt különféle 
hatásokat, amely szövetkezetek fontos 
szerepet játszanak a helyi közösségek 
szintjén a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem terén. A technikai standardok 
az arányosság elvét tükrözik.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak figyelembe kell vennie a pénzügyi szolgáltatási 
ágazatban meglévő különféle vállalkozási modelleket. A technikai standardok nem lehetnek 
eltérőek ugyanazon pénzügyi intézmény tekintetében a tagállamok körében, hanem azoknak 
egy meghatározott fokú rugalmasságot kell biztosítaniuk a demokratikusan ellenőrzött 
szövetkezetek létének elismerése érdekében, amelyek vállalkozási modelljei igencsak kerülik a 
kockázatokat, és amelyek fontos szerepet játszanak a helyi közösségek szintjén a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem terén.

Módosítás 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a
Hatóság nyilvános konzultációt folytat a 
technikai standardokról és elemzi a 
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standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat. 

kapcsolódó potenciális költségeket és 
hasznokat.

Or. en

Indokolás

A jobb szabályozást és az arányosságot teljes mértékben alkalmazni kell az új felügyeleti 
keretben. Nem elegendő az, hogy „adott esetben” kell konzultációkat és hatáselemzéseket 
folytatni. A nyilvános konzultációknak és a költség–haszon elemzéseknek – az átláthatóság 
biztosítása és a hatékonyság javítása érdekében – rendszeresnek kell lenniük a technikai 
standardok, iránymutatások és ajánlások kidolgozása során. 

Módosítás 367
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat. 

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a
Hatóság nyilvános konzultációt folytat a 
technikai standardokról és elemzi a 
kapcsolódó potenciális költségeket és 
hasznokat.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk szerinti kötelező standardok nem terjedhetnek ki a felügyeleti hatóság megítélésének 
körébe tartozó területekre. Semmi sem indokolja, hogy ne folytassanak nyílt konzultációkat a 
technikai standardokra vonatkozóan. Az Európai Bizottság ESA technikai standardjainak a 
Közösség érdekében történő módosítására irányuló, javasolt mérlegelési lehetősége elmossa 
a „technikai" és a „politikai" közötti különbséget ezen a területen. Ennélfogva a Bizottságnak 
ezt a lehetőségét korlátoznia kell, hogy azt csak végső esetben és annak érdekében 
alkalmazhassa, hogy a szöveget összhangba állítsa a Tanács általános megközelítésével.
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Módosítás 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. Ha a Közösség érdeke 
úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy 
módosításokkal is jóváhagyhatja a 
standardokat.

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. 

Or. en

Indokolás

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Módosítás 369
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. Ha a Közösség érdeke 
úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy 
módosításokkal is jóváhagyhatja a 
standardokat. 

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról, 
részleges jóváhagyásáról vagy 
elutasításáról. A Bizottság ezt az 
időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. A Bizottság –
indokainak feltüntetésével – határozatáról 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot. 



AM\809989HU.doc 63/86 PE439.966v01-00

HU

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 370
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. Ha a Közösség érdeke 
úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy 
módosításokkal is jóváhagyhatja a 
standardokat. 

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról, 
részleges jóváhagyásáról vagy 
elutasításáról. A Bizottság ezt az 
időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. A Bizottság –
indokainak feltüntetésével – határozatáról 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot. 

Or. en

Indokolás

A Bizottságot nem szabad feljogosítani a technikai standardok tartalmának módosítására, 
csak annak biztosítására, hogy amit az ESA kidolgozott, az összeegyeztethető az uniós joggal.

Módosítás 371
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. Ha a Közösség érdeke 
úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy 

A Bizottság a javasolt technikai 
standardok kézhezvételétől számított 
három hónapon belül jóváhagyja az 
előkészített felügyeleti standardokat, ha 
azok megfelelnek az európai 
jogszabályoknak. A Bizottság ugyanezen 
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módosításokkal is jóváhagyhatja a 
standardokat. 

időszakon belül módosításokkal is 
elfogadhatja az előkészített technikai 
standardokat, amennyiben azokat 
szabályozási standardokként dolgozták ki. 
A Bizottság ezt az időtartamot mindkét 
esetben egy hónappal meghosszabbíthatja. 

Or. en

Módosítás 372
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. Ha a Közösség érdeke 
úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy 
módosításokkal is jóváhagyhatja a 
standardokat. 

A Bizottság a javasolt standardok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. Kivételes 
körülmények között és amennyiben az 
Európai Unió érdeke úgy kívánja, a 
Bizottság csak részben vagy 
módosításokkal is jóváhagyhatja a 
standardokat. 

Or. en

Indokolás

A 7. cikk szerinti kötelező standardok nem terjedhetnek ki a felügyeleti hatóság megítélésének 
körébe tartozó területekre. Semmi sem indokolja, hogy ne folytassanak nyílt konzultációkat a 
technikai standardokra vonatkozóan. Az Európai Bizottság ESA technikai standardjainak a 
Közösség érdekében történő módosítására irányuló, javasolt mérlegelési lehetősége elmossa 
a „technikai" és a „politikai" közötti különbséget ezen a területen. Ennélfogva a Bizottságnak 
ezt a lehetőségét korlátoznia kell, hogy azt csak végső esetben és annak érdekében 
alkalmazhassa, hogy a szöveget összhangba állítsa a Tanács általános megközelítésével.
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Módosítás 373
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság nem módosíthatja a Hatóság 
által elkészített technikai standardok 
tartalmát az e cikkben meghatározott, a 
Hatósággal folytatott előzetes koordináció 
nélkül.

Or. en

Módosítás 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a 
standardokat, vagy csak részben vagy 
módosításokkal hagyja jóvá, indokairól 
tájékoztatja a Hatóságot. 

Ha a Bizottság nem kívánja jóváhagyni a 
standardokat, úgy visszaküldi az 
előkészített standardokat a Hatóság 
részére, írásban indokolva, hogy azok 
miért nem férnek össze az Európai Unió 
közérdekével, miért nem tartanák 
tiszteletben az arányosság elvét, illetve 
miért veszélyeztetik az európai egységes 
piac integrációját.

Or. en

Indokolás

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.
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Módosítás 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a 
standardokat, vagy csak részben vagy 
módosításokkal hagyja jóvá, indokairól 
tájékoztatja a Hatóságot. 

Ha a Bizottság nem kívánja jóváhagyni a 
standardokat, úgy visszaküldi az 
előkészített standardokat a Hatóság 
részére, írásban indokolva, hogy azok 
miért nem férnek össze az Európai Unió 
közérdekével, miért nem tartanák 
tiszteletben az arányosság elvét, illetve 
miért veszélyeztetik az európai egységes 
piac integrációját. 

Or. en

Indokolás

A Hatóság függetlenségének tiszteletben tartása érdekében a Bizottságnak nem szabad 
jogkörrel rendelkeznie az EBA által elfogadott technikai standardok módosítására. 

A Bizottságnak a technikai standardokat ellenőrzési joggal ellátott validálási eljáráson 
keresztül kell végrehajtania. Ennélfogva csak akkor kifogásolhatja az előkészített 
standardokat, ha úgy véli, hogy az EBA döntése a Közösség közérdekeibe ütközik, nem tartja 
tiszteletben az arányosság elvét, illetve veszélyezteti az európai egységes piac integrációját.

Módosítás 376
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a 
standardokat, vagy csak részben vagy 
módosításokkal hagyja jóvá, indokairól 
tájékoztatja a Hatóságot. 

Ha a Bizottság végső esetben nem kívánja 
jóváhagyni a standardokat, vagy azokat 
csak részben vagy módosításokkal kívánja 
jóváhagyni, úgy az előkészített 
standardokat – indokolással ellátott 
módosításokat javasolva – visszaküldi a 
Hatóságnak. A Hatóság 6 héten belül 
módosíthatja az előkészített standardokat 
a Bizottság javasolt módosításai alapján, 
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és azokat hivatalos vélemény formájában 
újból benyújtja a Bizottságnak. 

Or. en

Indokolás

A 7. cikk szerinti kötelező standardok nem terjedhetnek ki a felügyeleti hatóság megítélésének 
körébe tartozó területekre. Semmi sem indokolja, hogy ne folytassanak nyílt konzultációkat a 
technikai standardokra vonatkozóan. Az Európai Bizottság ESA technikai standardjainak a 
Közösség érdekében történő módosítására irányuló, javasolt mérlegelési lehetősége elmossa 
a „technikai" és a „politikai" közötti különbséget ezen a területen. Ennélfogva a Bizottságnak 
ezt a lehetőségét korlátoznia kell, hogy azt csak végső esetben és annak érdekében 
alkalmazhassa, hogy a szöveget összhangba állítsa a Tanács általános megközelítésével.

Módosítás 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a 
standardokat, vagy csak részben vagy 
módosításokkal hagyja jóvá, indokairól 
tájékoztatja a Hatóságot. 

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a 
standardokat, indokolással ellátott 
módosításokat javasol, az előkészített 
standardokat pedig visszaküldi a 
Hatóságnak. A Hatóság az előkészített 
standardokat a Bizottság javasolt 
módosításai alapján módosíthatja, és az 
előkészített standardokat újból benyújtja 
jóváhagyásra a Bizottság számára. 

Or. en

Indokolás

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 
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Módosítás 378
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a 
standardokat, vagy csak részben vagy 
módosításokkal hagyja jóvá, indokairól 
tájékoztatja a Hatóságot. 

A Bizottság minden esetben tájékoztatja a 
Hatóságot, az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot határozatáról, indokainak 
feltüntetésével. 

Or. en

Módosítás 379
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Hatóság a határidő lejártáig nem 
nyújtott be módosított standardokat, vagy 
a Bizottság által javasolt módosításoknak 
nem megfelelő standardokat nyújtott be, 
úgy a Bizottság végső esetben az általa 
lényegesnek tartott módosításokkal 
fogadja el a standardokat, vagy elutasítja 
azokat.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk szerinti kötelező standardok nem terjedhetnek ki a felügyeleti hatóság megítélésének 
körébe tartozó területekre. Semmi sem indokolja, hogy ne folytassanak nyílt konzultációkat a 
technikai standardokra vonatkozóan. Az Európai Bizottság ESA technikai standardjainak a 
Közösség érdekében történő módosítására irányuló, javasolt mérlegelési lehetősége elmossa 
a „technikai" és a „politikai" közötti különbséget ezen a területen. Ennélfogva a Bizottságnak 
ezt a lehetőségét korlátoznia kell, hogy azt csak végső esetben és annak érdekében 
alkalmazhassa, hogy a szöveget összhangba állítsa a Tanács általános megközelítésével.
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Módosítás 380
Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módosított standardok kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül a Bizottság a 
Hatóság által javasolt módosításokkal 
hagyja jóvá a benyújtott standardokat, 
vagy elutasítja azokat, határozatáról pedig 
– indokainak feltüntetésével – tájékoztatja 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

Or. en

Indokolás

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Módosítás 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módosított standardok kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül a Bizottság a 
Hatóság által javasolt módosításokkal 
hagyja jóvá a benyújtott standardokat, 
vagy elutasítja azokat.

Or. en
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Indokolás

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Módosítás 382
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokként fogadja el a szabályozási 
standardokat e rendelet 7a–7d. cikkével 
összhangban, a felügyeleti standardokat 
pedig az EUMSz. 291. cikke szerinti 
eljárással végrehajtási jogi aktusokként 
hagyja jóvá.

Or. en

Módosítás 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság hathetes időszakon belül 
módosítja az előkészített standardokat, a 
Bizottság aggályainak megfelelő 
figyelembevétele mellett.

Or. en
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Indokolás

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Módosítás 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság hathetes időszakon belül 
módosítja az előkészített standardokat, a 
Bizottság aggályainak megfelelő 
figyelembevétele mellett.

Or. en

Indokolás

A Hatóság függetlenségének tiszteletben tartása érdekében a Bizottságnak nem szabad 
jogkörrel rendelkeznie az EBA által elfogadott technikai standardok módosítására. 

A Bizottságnak a technikai standardokat ellenőrzési joggal ellátott validálási eljáráson 
keresztül kell végrehajtania. Ennélfogva csak akkor kifogásolhatja az előkészített 
standardokat, ha úgy véli, hogy az EBA döntése a Közösség közérdekeibe ütközik, nem tartja 
tiszteletben az arányosság elvét, illetve veszélyezteti az európai egységes piac integrációját.

Módosítás 385
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság nem módosíthatja a Hatóság 
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által elkészített technikai standardok 
tartalmát az e cikkben meghatározott, a 
Hatósággal folytatott előzetes koordináció 
nélkü.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk szerinti kötelező standardok nem terjedhetnek ki a felügyeleti hatóság megítélésének 
körébe tartozó területekre. Semmi sem indokolja, hogy ne folytassanak nyílt konzultációkat a 
technikai standardokra vonatkozóan. Az Európai Bizottság ESA technikai standardjainak a 
Közösség érdekében történő módosítására irányuló, javasolt mérlegelési lehetősége elmossa 
a „technikai" és a „politikai" közötti különbséget ezen a területen. Ennélfogva a Bizottságnak 
ezt a lehetőségét korlátoznia kell, hogy azt csak végső esetben és annak érdekében 
alkalmazhassa, hogy a szöveget összhangba állítsa a Tanács általános megközelítésével.

Módosítás 386
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a standardokat rendeletek 
vagy határozatok útján fogadja el és azokat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé 
kell tenni.

2. A Bizottság a standardokat irányelvek, 
rendeletek vagy határozatok útján fogadja 
el és azokat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé teszi az összes II. szintű intézkedés ESA-k általi elfogadását, és megszünteti 
minden olyan II. szintű intézkedés szükségességét, amelyek nem az ESA-k közreműködésével 
jönnek létre.

Módosítás 387
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a standardokat rendeletek 2. A Bizottság a 7a.–7d. cikkel 
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vagy határozatok útján fogadja el és 
azokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzé kell tenni.

összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyek célja az 
(1) bekezdésben szereplő technikai 
standardok megállapítása. A technikai 
standardokat az arányosság mindenek 
felett álló elvének figyelembevételével 
dolgozzák ki. Ezeket az aktusokat 
rendeletek vagy határozatok formájában 
fogadják el és azokat az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Az európai szabálykönyv nem vezethet ahoz, hogy szabályozási követelményekkel terhelik túl 
az ágazatot. Ez különösen fontos a kisebb bankok számára. A közös szabálykönyvnek 
arányossági megközelítést kell előirányoznia. Egyértelművé kell tenni, hogy a Bizottság a 
technikai standardokat a Szerződésben meghatározott (a Lisszaboni Szerződés 290. cikke), a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására irányuló hatáskörei alapján fogja 
elfogadni. Nagyfokú átláthatóságra van szükség van a technikai standardok jóváhagyási 
eljárása során.

Módosítás 388
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a standardokat rendeletek 
vagy határozatok útján fogadja el és 
azokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzé kell tenni.

2. A Bizottság a 7a.–7d. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyek célja az 
(1) bekezdésben szereplő technikai 
standardok megállapítása. A technikai 
standardokat az arányosság mindenek
felett álló elvének figyelembevételével 
dolgozzák ki. Ezeket az aktusokat 
rendeletek vagy határozatok formájában 
fogadják el és azokat az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Or. en
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Indokolás

Az európai szabálykönyv nem vezethet ahoz, hogy szabályozási követelményekkel terhelik túl 
az ágazatot. Ez különösen fontos a kisebb bankok számára. A közös szabálykönyvnek az 
„azonos kockázat – azonos szabályok” megközelítését kellene előirányoznia a mindenkire 
egységesen alkalmazható megoldás helyett.

Módosítás 389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a standardokat rendeletek 
vagy határozatok útján fogadja el és
azokat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzé kell tenni.

2. A Bizottság technikai standardokat 
fogad el a 7a–7d. cikkel összhangban. 
Ezen aktusokat rendeletek vagy 
határozatok formájában fogadja el.

Or. en

Indokolás

A technikai standardokat az EUMSz. 29. cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusoknak kell tekinteni.

Módosítás 390
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a standardokat rendeletek 
vagy határozatok útján fogadja el és 
azokat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzé kell tenni.

2. A megfelelő eljárások befejezését 
követően a standardokat 
„Felhatalmazáson alapuló uniós 
standardok”, illetve „Uniós végrehajtási 
standardok” címmel az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzéteszik.

Or. en
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Módosítás 391
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az egységes szabálykönyvet 
rendszeresen naprakésszé teszik, és az új 
európai jogszabályokhoz igazítják.

Or. en

Módosítás 392
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A Hatóság éves jelentésében 
meghatározza, hogy mely nemzeti 
hatóságok nem tartották be a szabályozási 
és felügyeleti standardokat.

Or. en

Módosítás 393
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a cikk
1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja az 7. cikkben említett 
hatáskör-átruházást.
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2. Az az intézmény, amely a hatáskör-
átruházás visszavonásának eldöntésére 
irányuló belső eljárást kezdeményezett, a 
végső döntésének meghozatalát 
megelőzően ésszerű időn belül igyekszik 
értesíteni a másik intézményt és a 
Bizottságot, megjelölve azokat az 
átruházott hatásköröket, amelyekre a 
visszavonás kiterjedhet.
3. A visszavonásról szóló határozat véget 
vet a határozatban megjelölt hatáskörök 
átruházásának. A határozat azonnal vagy 
a határozatban szereplő későbbi 
időpontban lép hatályba. Nem érinti a 
már hatályos, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét. A határozatot 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
teszik közzé.

Or. en

Indokolás

Ez megfelel az új „komitológiai” eljárásoknak. Nem szabad arra kötelezni a Parlamentet, 
hogy írásban indokolja a visszavonást. 

Módosítás 394
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a cikk
A felhatalmazás gyakorlása

1. A 7. cikkben említett, szabályozási
standardok elfogadására vonatkozó 
hatásköröket – ágazati jogszabályok ettől 
eltérő rendelkezése hiányában –
határozatlan időre a Bizottságra 
ruházzák. 
2. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően arról 
haladéktalanul értesíti egyidejűleg az 
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Európai Parlamentet és a Tanácsot.
3. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására való 
feljogosítására a 7b–7c. cikkben szereplő 
feltételek vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 395
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b cikk
A felhatalmazás visszavonása

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja az 7. cikkben említett 
hatáskör-átruházást.
2. Az az intézmény, amely a hatáskör-
átruházás visszavonásának eldöntésére 
irányuló belső eljárást kezdeményezett, a 
végső döntésének meghozatalát 
megelőzően ésszerű időn belül igyekszik 
értesíteni a másik intézményt és a 
Bizottságot, megjelölve azokat az 
átruházott hatásköröket, amelyekre a 
visszavonás kiterjedhet, valamint a 
visszavonás lehetséges okait.
3. A határozat azonnal vagy a 
határozatban szereplő későbbi időpontban 
lép hatályba. Nem érinti a már hatályos, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.

Or. en
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Módosítás 396
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b cikk
1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés dátumát követő négy hónapon 
belül kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak két 
hónappal meghosszabbítható.
2. Amennyiben sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal szemben, azt az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a 
meghirdetett időpontban hatályba lép.
A fenti időszak lejárta előtt, valamint 
kivételes és megfelelően indokolt esetben, 
az Európai Parlament és a Tanács 
tájékoztathatja a Bizottságot arról, hogy a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust nincs 
szándékában kifogásolni. Ilyen esetben a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kell 
kihirdetni, és az abban megjelölt 
időpontban hatályba lép.
3. Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogásol valamely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, 
akkor az nem lép hatályba.

Or. en

Indokolás

Ez megfelel az új „komitológiai” eljárásoknak. Nem szabad arra kötelezni a Parlamentet, 
hogy írásban indokolja a kifogásolást. 
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Módosítás 397
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

kifogásolása
1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés időpontját követő négy 
hónapon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
2. Amennyiben sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal szemben, azt az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a 
meghirdetett időpontban hatályba lép. 
A fenti időszak lejárta előtt, valamint 
kivételes és megfelelően indokolt esetben, 
az Európai Parlament és a Tanács 
tájékoztathatja a Bizottságot arról, hogy a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust nincs 
szándékában kifogásolni. Ilyen esetben a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kell 
kihirdetni, és az abban megjelölt 
időpontban hatályba lép.
3. Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogásol valamely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, 
akkor az nem lép hatályba. Az azt 
kifogásoló intézmény indokolja a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kifogásolását.

Or. en



PE439.966v01-00 80/86 AM\809989HU.doc

HU

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7d cikk
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

tervezetének elutasítása vagy módosítása
1. Amennyiben a Bizottság nem hagyja 
jóvá a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok tervezetét, vagy módosítja azokat, 
a Bizottság erről indokokkal alátámasztva 
tájékoztatja a Hatóságot, az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot. 
2. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
egy hónapon belül meghívhatja a 
Parlament vagy a Tanács illetékes 
bizottsága eseti ülésére az illetékes biztost 
és a Hatóság elnökét eltérő véleményeik 
ismertetésére és kifejtésére.

Or. en

Indokolás

A Skinner-jelentéssel való összhang érdekében.

Módosítás 399
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESFS keretében következetes, hatékony 
és eredményes felügyeleti gyakorlatok 
létrehozása, és a közösségi jogszabályok 
közös, egységes és következetes 
alkalmazásának biztosítása céljából a 
Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki.

Az ESFS keretében következetes, hatékony 
és eredményes felügyeleti gyakorlatok 
létrehozása, és a közösségi jogszabályok 
közös, egységes és következetes 
alkalmazásának biztosítása céljából a 
Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki. 



AM\809989HU.doc 81/86 PE439.966v01-00

HU

Azokban az ügyekben, amikor a 
Hatóságot jogszabály jogosítja fel az e 
rendelet 7. cikkének megfelelően 
technikai standardok kidolgozására, a 
Hatóság csak a standardok elfogadása 
után bocsát ki iránymutatásokat és 
ajánlásokat.

Or. en

Indokolás

Elengedhetetloennek tűnik annak biztosítása, hogy az iránymutatások vagy ajánlások ne 
váltsák fel a standardokat akkor, amikor a standardokat jogszabály írja elő: ez jogbiztonsági 
kérdés. Ezen túlmenően – a szilárd és egységes szabálykönyv kidolgozásával kapcsolatos, 
mindenek felett álló célkitűzésnek megfelelően – az ESA-kra vonatkozó ösztönzőnek és 
jogalkotási megbízatásának, hogy strandardokat terjesszen elő, igen erőteljesnek kell lennie.  

Módosítás 400
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESFS keretében következetes, hatékony 
és eredményes felügyeleti gyakorlatok 
létrehozása, és a közösségi jogszabályok 
közös, egységes és következetes 
alkalmazásának biztosítása céljából a 
Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki. 

Pénzügyi központjaik 
versenyképességének fokozása céljából a 
nemzeti hatóságok szándékosan enyhe 
felügyeleti standardokra irányuló 
esetleges törekvésének megelőzése 
érdekében az ESFS keretében 
következetes, hatékony és eredményes 
felügyeleti gyakorlatok létrehozása, és a 
közösségi jogszabályok közös, egységes és 
következetes alkalmazásának biztosítása 
céljából a Hatóság az illetékes 
hatóságoknak vagy a pénzügyi 
intézményeknek címzett iránymutatásokat 
és ajánlásokat bocsát ki. 

Or. en
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Módosítás 401
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESFS keretében következetes, hatékony 
és eredményes felügyeleti gyakorlatok 
létrehozása, és a közösségi jogszabályok 
közös, egységes és következetes 
alkalmazásának biztosítása céljából a 
Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a 
pénzügyi intézményeknek címzett 
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki. 

Az ESFS keretében következetes, hatékony 
és eredményes felügyeleti gyakorlatok 
létrehozása, és a közösségi jogszabályok 
közös, egységes és következetes 
alkalmazásának biztosítása céljából a 
Hatóság – a bankok eltérő jellegének 
figyelembevételével – az illetékes 
hatóságoknak vagy a pénzügyi 
intézményeknek címzett iránymutatásokat 
és ajánlásokat bocsát ki. 

Or. en

Módosítás 402
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság nyilvános konzultációt folytat 
az iránymutatásokról és az ajánlásokról, 
valamint elemzi az esetleges kapcsolódó 
költségeket és hasznokat. A Hatóság a 22. 
cikk szerinti banki érdekképviseleti 
csoport véleményét vagy tanácsát is kikéri. 
Az iránymutatásokat és az ajánlásokat az 
arányosság mindenek felett álló elvének 
figyelembevételével dolgozzák ki.

Or. en

Indokolás

A technikai standardok esetéhez hasonlóan az arányosságot mint mindenek felett álló elvet 
határozzák meg az iránymutatások és ajánlások kidolgozása során. A nyilvános 
konzultációknak nemcsak a technikai standardok kidolgozásakor kell kötelezőnek lennie, 
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hanem az iránymutatások és ajánlások kidolgozása során is.

Módosítás 403
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság nyilvános konzultációt folytat 
az összes érintettel és elemzi a kapcsolódó 
esetleges költségeket és hasznokat, kivéve, 
ha az ilyen konzultációk és elemzések 
aránytalanok az érintett iránymutatások 
és az ajánlások hatályához és hatásához, 
vagy az ügy különleges sürgősségéhez 
képest. A Hatóság kikéri a 22. cikkben 
említett banki érdekképviseleti csoport 
véleményét vagy tanácsát is.

Or. en

Módosítás 404
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság nyilvános konzultációt folytat 
az iránymutatásokról és az ajánlásokról, 
és elemzi a kapcsolódó esetleges
költségeket és hasznokat. A Hatóság 
kikérheti a banki érdekképviseleti csoport 
véleményét vagy tanácsát is.

Or. en
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Módosítás 405
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatásokat és az ajánlásokat 
közzéteszik a Hatóság honlapján.

Or. en

Módosítás 406
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok minden erőfeszítést 
megtesznek azért, hogy megfeleljenek az 
iránymutatásoknak és az ajánlásoknak. 

Az illetékes hatóságok és pénzügyi 
intézmények minden erőfeszítést 
megtesznek azért, hogy megfeleljenek az
iránymutatásoknak és az ajánlásoknak. 

Or. en

Módosítás 407
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy iránymutatás vagy ajánlás kiadását 
követő két hónapon belül minden illetékes 
hatóság eldönti, hogy meg kíván-e felelni 
az iránymutatásnak vagy ajánlásnak. Ha 
nem kíván azoknak megfelelni, úgy erről 
indokokkal alátámasztva tájékoztatja a 
Hatóságot. A Hatóság eseti alapon 
dönthet úgy, hogy az illetékes hatóság 
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által nyújtott indokolást közzéteszi. 

Or. en

Módosítás 408
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság jelentésében tájékoztatja a 
Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a 
kibocsátott iránymutatásokról és 
ajánlásokról. A Hatóság arról is 
tájékoztatást adhat, hogy mely nemzeti 
hatóságok nem tartották be azokat, és 
körvonalazhatja, hogy miként szándékozik 
biztosítani, hogy az illetékes hatóságok a 
jövőben betartsák ajánlásait és 
iránymutatásait.

Or. en

Módosítás 409
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatás vagy ajánlás kibocsátását 
követően minden pénzügyi jogalany 
évente egyértelműen és részletesen jelenti, 
hogy betartja-e az adott iránymutatást 
vagy ajánlást.

Or. en
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Módosítás 410
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság éves jelentésében 
meghatározza, hogy mely nemzeti 
hatóságok nem tartották be a kibocsátott 
iránymutatásokat és ajánlásokat, és 
körvonalazza, hogy miként szándékozik 
biztosítani, hogy azok a jövőben betartsák 
iránymutatásait és ajánlásait; a jelentés 
ugyanezeket az információkat tartalmazza 
a főbb, nagyobb pénzügyi jogalanyok 
tekintetében is.

Or. en

Módosítás 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az illetékes hatóság nem alkalmazza az 
iránymutatásokat és az ajánlásokat, 
indokairól tájékoztatja a Hatóságot.

Ha az illetékes hatóság nem alkalmazza az 
iránymutatásokat és az ajánlásokat, 
indokait közli a Hatósággal, amely azokat 
közzéteszi.

Or. en

Indokolás

A technikai standardok alkalmazásának megerősítése érdekében megéri megerősíteni a „tarts 
be, vagy fejtsd ki”elvet.


