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Módosítás 531
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Hatóság összehangolt, egységes és 
integrált európai uniós válaszra törekszik, 
többek között az alábbiak révén:

Or. en

Módosítás 532
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. megfelelő intézkedések meghozatala 
pénzügyi instabilitás vagy válságok idején, 
hogy az illetékes nemzeti felügyeleti 
hatóságok mihamarabb és lehetőleg 
automatikusan közös választ tudjanak 
adni;

Or. en

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

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a.  a több mint egy tagállamban 
tevékenykedő intézményekre vonatkozó 
szabályozói jelentések központi befogadó 
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helyeként való eljárás. A jelentés átvételét 
követően a Hatóság megosztja az 
információkat az illetékes nemzeti 
hatóságokkal.

Or. en

Indokolás

Sok esetben az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat állapít meg a 
tőkemegfelelési szabályok és más szabályok végrehajtására (lásd a gyűjtőirányelvet). Annak 
biztosítása érdekében, hogy valamennyi szabályozó ugyanazon tények alapján dolgozzon, 
valamint hogy válsághelyzetekben a koordináció gördülékenyebben legyen, az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságnak kell a szabályozói jelentések központi befogadó helyeként 
eljárnia, ezzel elkerülve a jelenlegi tagállami szintű jelentéstételből adódó párhuzamos 
munkavégzést is.

Módosítás 534
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. a több mint egy tagállamban 
tevékenykedő intézmények esetében a 
Hatóság lesz a szabályozói jelentések 
központi befogadó helye. A jelentés 
átvételét követően a Hatóság megosztja az 
információkat az illetékes nemzeti 
hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 535
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. az illetékes nemzeti felügyeleti 
hatóságok által tett intézkedések 
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összehangolásának elősegítése.

Or. en

Módosítás 536
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság hatáskörén belül 
figyelemmel kíséri és értékeli a piaci 
fejleményeket, és szükség esetén értesíti az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatóságot, az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóságot, az ESRB-t valamint 
az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a 
Bizottságot a lényeges mikroprudenciális 
tendenciákról, az esetleges kockázatokról 
és a gyenge pontokról.

(1) A Hatóság hatáskörén belül 
figyelemmel kíséri és értékeli a piaci 
fejleményeket, és szükség esetén értesíti az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatóságot, az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóságot, az ESRB-t valamint 
az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a 
Bizottságot a lényeges mikroprudenciális 
tendenciákról, az esetleges kockázatokról 
és a gyenge pontokról.

Or. en

Indokolás

A hatóságok helyes megnevezése.

Módosítás 537
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság az ESRB-vel együttműködve az 
egész Közösségre kiterjedő értékelést 
kezdeményez és koordinál, amelynek célja 
a pénzügyi intézmények káros piaci 
fejleményekkel szemben mutatott 
rugalmasságának felmérése. E célból 

A Hatóság elemzésébe belefoglalja a 
biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-piacok 
gazdasági elemzését, valamint a lehetséges 
piaci fejlemények ezekre gyakorolt 
hatását. A Hatóság az ESRB-vel 
együttműködve az egész Közösségre 
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kidolgozza a következő, az illetékes 
hatóságok által alkalmazandó elemeket:

kiterjedő értékelést kezdeményez és 
koordinál, amelynek célja a pénzügyi 
intézmények káros piaci fejleményekkel 
szemben mutatott rugalmasságának 
felmérése. E célból kidolgozza a 
következő, az illetékes hatóságok által 
alkalmazandó elemeket:

Or. en

Indokolás

Az európai felügyeleti hatóság a gazdasági elemzés alapján megalapozottabb döntéseket 
hozhat az intézkedéseinek a szélesebb értelemben vett piacra gyakorolt hatásáról, valamint a
szélesebb értelemben vett piaci események által az intézkedéseire gyakorolt hatásról. Mindez 
összhangban van a tagállami szintű bevált gyakorlattal.

Módosítás 538
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság az ESRB-vel együttműködve az 
egész Közösségre kiterjedő értékelést 
kezdeményez és koordinál, amelynek célja 
a pénzügyi intézmények káros piaci 
fejleményekkel szemben mutatott 
rugalmasságának felmérése. To that end, it 
shall develop the following, for application 
by the competent authorities:

A Hatóság elemzésébe belefoglalja a 
hitelintézeti piacok gazdasági elemzését, 
valamint a lehetséges piaci fejlemények 
ezekre gyakorolt hatását. A Hatóság az 
ESRB-vel együttműködve az egész 
Közösségre kiterjedő értékelést 
kezdeményez és koordinál, amelynek célja 
a pénzügyi intézmények káros piaci 
fejleményekkel szemben mutatott 
rugalmasságának felmérése. E célból 
kidolgozza a következő, az illetékes 
hatóságok által alkalmazandó elemeket:

Or. en
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Módosítás 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) közös módszertan a termék jellemzői 
és a forgalmazási eljárások által az 
intézmények pénzügyi helyzetére és a 
fogyasztóvédelemre gyakorolt hatások 
értékelésére,
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 541
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Hatóság biztosítja az ágazatközi 
fejlemények, a kockázatok és gyenge 
pontok megfelelő kezelését azáltal, hogy az 
Európai Felügyeleti Hatóság (tanácsadó 
vegyes bizottság) keretében szorosan 
együttműködik az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatósággal és az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatósággal.

Or. en

Indokolás

Fontos rögzíteni, hogy a tanácsadó vegyes bizottság kulcsszerepet játszik az európai 
felügyeleti hatóság keretében folyó koordinációban.
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Módosítás 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás bevonja a vegyes bizottságot is az együttműködésbe.

Módosítás 543
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Hatóság biztosítja az ágazatközi 
fejlemények, a kockázatok és gyenge 
pontok megfelelő kezelését azáltal, hogy 
szorosan együttműködik az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatósággal és az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal, és 
tevőlegesen közreműködik az Európai 
Felügyeleti Hatóság vegyes bizottságában.

Or. en
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Módosítás 544
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 545
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság képviseli az Európai Uniót az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabály hatálya alá tartozó 
intézmények szabályozásával és 
felügyeletével foglalkozó valamennyi 
nemzetközi fórumon. Az illetékes nemzeti 
hatóságok továbbra is közreműködhetnek 
ezeken a fórumokon, amennyiben azok 
nemzeti kérdéseket és az uniós jog szerint 
rájuk háruló feladatok és hatáskörök 
szempontjából lényeges kérdéseket 
érintenek.

Or. en
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Módosítás 546
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Hatóság kapcsolatokat alakíthat ki 
harmadik országok felügyeleti 
hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat 
köthet nemzetközi szervezetekkel és 
harmadik országok közigazgatásával. E 
megállapodások nem akadályozzák meg a 
tagállamokat és illetékes hatóságaikat 
abban, hogy kétoldalú vagy többoldalú 
megállapodásokat kössenek harmadik 
országokkal.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió nemzetközi fórumokon való képviselete céljából a Hatóságra ruházott 
erőteljesebb szerep nem sértheti a tagállamok és felügyeleti hatóságaik azon jogát, hogy 
továbbra is kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokat kössenek harmadik országokkal.

Módosítás 547
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az Európai Unió intézményei és a 
tagállamok hatásköreinek sérelme nélkül, a 
Hatóság kapcsolatokat alakíthat ki és
igazgatási megállapodásokat köthet a 
felügyeleti hatóságokkal, a nemzetközi 
szervezetekkel és a harmadik országok 
közigazgatásával.

Or. en



PE439.986v01-00 12/70 AM\810194HU.doc

HU

Módosítás 548
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A terminológiát összhangba kell hozni a Lisszaboni Szerződés 290. cikkének 
terminológiájával. Az új európai hatóság külkapcsolati hatásköreit az EU általános 
külkapcsolati hatáskörei keretében gyakorolja. 

Módosítás 549
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság éves jelentésébe belefoglalja a 
nemzetközi szervezetekkel vagy harmadik 
országok közigazgatásával kötött 
igazgatási megállapodásokat és az azokkal 
egyenértékű határozatokat.

Or. en
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Módosítás 550
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság éves jelentésébe 
belefoglalhatja a nemzetközi 
szervezetekkel vagy harmadik országok 
közigazgatásával kötött igazgatási 
megállapodásokat és az azokkal 
egyenértékű határozatokat.

Or. en

Módosítás 551
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A 2007/44/EK irányelv hatálya alá 
tartozó és az említett irányelv értelmében 
két vagy több tagállam illetékes hatóságai
közötti konzultációt igénylő egyesülések és 
részesedésszerzések prudenciális 
értékelésére tekintettel – a 2006/48/EK 
irányelv 19a. cikke (1) bekezdésének e) 
pontjában említett kritériumok értékelése 
kivételével – a Hatóság az egyik illetékes 
hatóság kérelmére véleményt bocsáthat ki 
és tehet közzé. A véleményt 
haladéktalanul, de mindenképpen a 
2007/44/EK irányelv szerinti értékelési 
időszak vége előtt kiadják. A 20. cikk 
alkalmazandó azokra a területekre, 
amelyekről a Hatóság véleményt adhat ki.

Or. en
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Indokolás

Az egyesülés, fogalommeghatározásából adódóan, az adott intézményre jellemző, és érzékeny 
a piaci és kereskedelmi körülményekre, így elsődlegesen a nemzeti és uniós versenyjogi 
hatóságok ügye kell, hogy maradjon. Az európai felügyeleti hatóságok egyesülésekkel 
kapcsolatos tanácsadási képességének az olyan esetekre kell szorítkoznia, amikor a 
jogszabály konzultációt követel meg az illetékes hatóságok között.

Módosítás 552
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A 2007/44/EK irányelv szerinti 
egyesülések és részesedésszerzések 
prudenciális értékelésével kapcsolatban a 
Hatóság a szabályozói jelentések központi 
befogadó helye. A Hatóság elnököl az 
eljárás során, és a folyamat 
hatékonyságának biztosítása érdekében ő 
irányítja az eljárásban érintett nemzeti 
hatóságokat. A Hatóság saját 
kezdeményezésére vagy bármely illetékes 
hatóság kérelmére véleményt bocsáthat ki 
és tehet közzé egy tagállam bármely 
hatósága által elvégzendő prudenciális 
értékelésről. A 20. cikk alkalmazandó. 

Or. en

Módosítás 553
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 2007/44/EK irányelv szerinti 
egyesülések és részesedésszerzések 
prudenciális értékelésére tekintettel a 
Hatóság saját kezdeményezésére vagy 
bármely illetékes hatóság kérelmére 

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

nyomon követheti az értékeléseket, az 
ésszerűsítés érdekében iránymutatással 
szolgálhat és egyenlő feltételek teremthet, 
valamint véleményt bocsáthat ki és tehet 
közzé egy tagállam bármely hatósága által 
elvégzendő prudenciális értékelésről. A 
20. cikk alkalmazandó. 

Or. en

Módosítás 554
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A közös iránymutatások alapján a 
Hatóság elvégezheti a 2007/44/EK 
irányelv szerint ellenőrzési eljárás 
módosítását. Az értesítés kézhezvételét 
követően a Hatóság egyeztet az érintett 
nemzeti hatóságokkal.

Or. en

Indokolás

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).
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Módosítás 555
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A közös iránymutatások alapján a 
Hatóság elvégezheti a 2007/44/EK 
irányelv szerint ellenőrzési eljárás 
módosítását. Az értesítés kézhezvételét 
követően a Hatóság egyeztet az érintett 
nemzeti hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 556
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Hatóság megkereséseinek az információgyűjtés meglévő csatornáira kell épülniük. Adott 
esetben közös jelentéstételi formátumokat és a rendelkezésre álló statisztikákat kell használni.
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Módosítás 557
Carl Haglund

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 558
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Hatóság kérésére a tagállamok 
illetékes hatóságai vagy egyéb hatóságai a 
Hatóság rendelkezésére bocsátják az e 
rendelet által ráruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges összes 
információt, feltéve, hogy a címzett 
jogszerűen hozzáfér a szóban forgó 
adatokhoz, az információkérés pedig a 
szóban forgó feladat természetéhez mérten 
arányos.

Or. en
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Módosítás 559
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 560
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Hatóság kérésére a tagállamok 
illetékes felügyeleti hatóságai és nemzeti 
központi bankjai a Hatóság rendelkezésére 
bocsátják az e rendelet által ráruházott 
feladatok elvégzéséhez szükséges összes 
információt.

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy mit értenek „egyéb hatóság” alatt.

Módosítás 561
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

rendszeres időközönként bocsássák 
rendelkezésére, feltéve, hogy az illetékes 
hatóság rendelkezik ezekkel az 
információkkal. Amennyiben az illetékes 
hatóságok nem gyűjtenek ilyen 
információkat, a Hatóság rendelkezik az 
ilyen megkeresésről, mégpedig úgy, hogy 
módosítja a 7. cikkben foglalt technikai 
standardok szerinti jelentéstételi 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 562
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Hatóság kérheti, hogy az információt 
rendszeres időközönként bocsássák 
rendelkezésére. A megkereséseknek 
elsődlegesen az információgyűjtés 
meglévő csatornáira kell épülniük. Adott 
esetben közös jelentéstételi formátumokat 
kell használni.

Or. en

Indokolás

A Hatóság megkereséseinek az információgyűjtés meglévő csatornáira kell épülniük. Adott 
esetben közös jelentéstételi formátumokat és a rendelkezésre álló statisztikákat kell használni.
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Módosítás 563
Carl Haglund

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Hatóság kérheti, hogy az információt 
rendszeres időközönként bocsássák 
rendelkezésére. A megkereséseknek 
elsődlegesen az információgyűjtés 
meglévő csatornáira kell épülniük. Adott 
esetben közös jelentéstételi formátumokat 
kell használni.

Or. en

Módosítás 564
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Hatóság kérheti, hogy az információt 
rendszeres időközönként bocsássák 
rendelkezésére. E megkereséseknek 
lehetőség szerint közös jelentéstételi 
formátumokat kell használniuk.

Or. en

Módosítás 565
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk szerinti információkérés előtt a 
Hatóság először megvizsgálja az európai 
statisztikai információs rendszer és a 
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Központi Bankok Európai Rendszere által 
készített, terjesztett és kidolgozott,
rendelkezésre álló statisztikákat.

Or. en

Indokolás

A Hatóság megkereséseinek az információgyűjtés meglévő csatornáira kell épülniük. Adott 
esetben közös jelentéstételi formátumokat és a rendelkezésre álló statisztikákat kell használni.

Módosítás 566
Carl Haglund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk szerinti információkérés előtt a 
Hatóság először megvizsgálja az európai 
statisztikai információs rendszer és a 
Központi Bankok Európai Rendszere által 
készített, terjesztett és kidolgozott, 
rendelkezésre álló statisztikákat.

Or. en

Módosítás 567
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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kérésekről.

Or. en

Módosítás 568
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Ha az információ nem elérhető vagy a 
tagállamok illetékes hatóságai vagy egyéb 
hatóságai nem bocsátották kellő időben 
rendelkezésre, a Hatóság indokolással 
ellátott kérést címezhet közvetlenül az 
érintett pénzügyi intézményekhez és egyéb 
felekhez, amennyiben az információ 
hiánya olyan mértékű, hogy fennállhat a 
piac tartós és súlyos 
működésképtelenségének kockázata, 
amelyet objektíven ellenőrizhető adatok 
támasztanak alá, és amely jelentősen 
érinthet egy adott intézményt. Az érintett 
pénzügyi intézmény – a rendelkezésére 
álló jogorvoslati lehetőségek sérelme 
nélkül – jogosult véleményt nyilvánítani a 
Hatóság által benyújtott kérés 
megalapozottságáról. A Hatóság 
tájékoztatja az érintett illetékes hatóságokat 
az ilyen kérésekről.

Or. en

Indokolás

Az európai felügyeleti hatóságok csak legvégső esetben kérhetnek közvetlenül információkat 
az egyes intézményektől, ezért az eredeti javaslatot módosítani kell, hogy csak meghatározott 
vészhelyzetekben lehessen információt kérni. A rendszerkockázat jobb megértéséhez 
egyértelműen jobb információcserére van szükség. Fontos azonban, hogy ne ássák alá a piaci 
várakozásokat azzal, hogy felfedhetőkké válnak az érzékeny és bizalmas adatok, ami 
felboríthatja a pénzpiacok rendes működését.
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Módosítás 569
Carl Haglund

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Ha az információ nem elérhető vagy az 
illetékes hatóságok nem bocsátották kellő 
időben rendelkezésre, a Hatóság 
indokolással ellátott kérést címezhet 
közvetlenül az érintett tagállam felügyeleti 
hatóságaihoz, pénzügyminisztériumához, 
amennyiben ez utóbbinak prudenciális 
információk állnak rendelkezésére, 
központi bankjához vagy statisztikai 
hivatalához. A Hatóság tájékoztatja az 
érintett illetékes hatóságokat az ilyen 
kérésekről.

Or. en

Módosítás 570
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Ha az információ nem elérhető vagy a 
tagállamok illetékes hatóságai vagy egyéb 
hatóságai nem bocsátották kellő időben 
rendelkezésre, a Hatóság indokolással 
ellátott kérést címezhet közvetlenül az 
érintett pénzügyi intézményekhez, 
amennyiben ezen információ Hatósággal 
való közlésének költségei az információ 
természetéhez mérten arányosak. A 
Hatóság tájékoztatja az érintett illetékes 
hatóságokat az ilyen kérésekről.

Or. en
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Módosítás 571
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 572
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Hatóság kérésére a tagállamok illetékes 
hatóságai és egyéb hatóságai segítik a 
Hatóságot az említett információk 
megszerzésében. Azonban ha a szóban 
forgó információt az ESRB kérte, a 
nemzeti illetékes hatóságnak 
hozzájárulását kell adnia, mielőtt a 
Hatóság átadhatná az információt az 
ESRB-nek. A Hatóság és az illetékes 
nemzeti hatóságok teljes mértékben 
figyelembe veszik a harmadik országok 
felügyeleti hatóságaival kötött meglévő
megállapodásokat.

Or. en

Indokolás

Az európai felügyeleti hatóságok csak legvégső esetben kérhetnek közvetlenül információkat 
az egyes intézményektől, ezért az eredeti javaslatot módosítani kell, hogy csak meghatározott 
vészhelyzetekben lehessen információt kérni. A rendszerkockázat jobb megértéséhez 
egyértelműen jobb információcserére van szükség. Fontos azonban, hogy ne ássák alá a piaci 
várakozásokat azzal, hogy felfedhetőkké válnak az érzékeny és bizalmas adatok, ami 
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felboríthatja a pénzpiacok rendes működését.

Módosítás 573
Carl Haglund

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 574
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Hatóság kérésére az illetékes hatóságok
segítik a Hatóságot az említett információk 
megszerzésében.

Or. en

Módosítás 575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Egy tagállam nemzeti felügyeleti 
hatóságának kérésére a Hatóság minden 
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olyan információt rendelkezésre 
bocsáthat, amelyet szükségesnek tart 
ahhoz, hogy a nemzeti hatóság elláthassa 
feladatait, feltéve, hogy a szóban forgó 
nemzeti hatóság megfelelő titoktartási 
szabályozással rendelkezik.

Or. en

Indokolás

A Skinner úr által javasolt módosítás kiigazítása, amely a koordinációt kívánja erősíteni.

Módosítás 576
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Egy tagállam nemzeti felügyeleti 
hatóságának kérésére a Hatóság minden 
olyan információt rendelkezésre bocsát, 
amelyet szükségesnek tart ahhoz, hogy a 
nemzeti hatóság elláthassa feladatait, 
feltéve, hogy a szóban forgó nemzeti 
hatóság megfelelő titoktartási 
szabályozással rendelkezik.

Or. en

Indokolás

A nemzeti hatóság és az európai felügyeleti hatóság közötti információáramlásnak 
kölcsönösnek kell lennie, hogy a nemzeti hatóság is kérhessen információkat az európai 
felügyeleti hatóságtól.
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Módosítás 577
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Egy tagállam nemzeti felügyeleti 
hatóságának kérésére a Hatóság minden 
olyan információt rendelkezésre bocsát, 
amelyet szükségesnek tart ahhoz, hogy a 
nemzeti hatóság elláthassa feladatait, 
feltéve, hogy a szóban forgó nemzeti 
hatóság megfelelő titoktartási 
szabályozással rendelkezik.

Or. en

Módosítás 578
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Egy tagállam nemzeti felügyeleti 
hatóságának kérésére a Hatóság minden 
olyan információt rendelkezésre bocsát, 
amelyet szükségesnek tart ahhoz, hogy a 
nemzeti hatóság elláthassa feladatait, 
feltéve, hogy a szóban forgó nemzeti 
hatóság megfelelő titoktartási 
szabályozással rendelkezik. 

Or. en

Indokolás

Az együttműködés és a felügyelet minőségének javítása érdekében a nemzeti felügyeleti 
hatóságoknak is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy hozzáférjenek az európai felügyeleti 
hatóság által összegyűjtött információkhoz. Ezért biztosítani kell számukra, hogy adatokat 
kérhessenek az európai felügyeleti hatóságtól, amennyiben magas szintű titoktartási 
szabályozással rendelkeznek.
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Módosítás 579
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A több mint egy tagállamban működő 
intézmények esetében a Hatóság a 
szabályozói jelentések központi befogadó 
helye. A jelentés átvételét követően a 
Hatóság megosztja az információkat az 
illetékes nemzeti hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 580
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
együttműködik az ESRB-vel.

(1) Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
szorosan együttműködik az ESRB-vel.

Or. en

Módosítás 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Hatóság feladataival érintett 
területeken az érdekeltekkel folytatott 
konzultáció céljából létre kell hozni egy 
banki érdekképviseleti csoportot. A 
hatóság minden lényeges határozatáról és 
intézkedéséről konzultálni kell az 
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érdekképviseleti csoporttal. Ha sürgős 
esetben az azonnali konzultáció nem 
lehetséges, az érdekképviseleti csoportot a 
minél hamarabb tájékoztatni kell a 
határozatról.

Or. en

Módosítás 582
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy az érdekképviseleti csoport nem az egyetlen csoport, amellyel a 
hatóságnak konzultálnia kell.

Módosítás 583
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit.

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve az uniós hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit, továbbá az üzleti élet 
képviselőit.. A pénzügyi intézmények és 
vállalkozások eltérő modelljeinek és 
méretének is képviseltetve kell lenniük. 
Legalább 5 tagnak független, vezető 
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beosztású tudományos szakembernek kell 
lennie. A piaci szereplőket képviselő tagok 
száma nem haladhatja meg a 10 főt. 
Legfeljebb 10 tag képviselheti a nagy 
pénzügyi intézményeket.

Or. en

Módosítás 584
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit.

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve az uniós hitel- és befektetési 
intézeteket és a banki szolgáltatások 
használóit, beleértve a kkv-k képviselőit. 
Legalább 5 tagnak független, vezető 
beosztású tudományos szakembernek kell 
lennie. A banki szolgáltatások 
felhasználóit képviselő tagok száma, 
beleértve a kkv-k szervezeteit is, nem 
haladhatja meg a 10 főt. Legalább 10 tag 
képviseli az uniós hitel- és befektetési 
intézeteket.

Or. en

Módosítás 585
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit.

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll. Legfeljebb 15 tag képviseli a
hitel- és befektetési intézeteket. Legalább 
öt tag képviseli a kkv-kat, az 
alkalmazottakat (például 
szakszervezeteket), valamint a fogyasztókat
és a banki szolgáltatások használóit.
Legalább öt tagnak független, vezető 
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beosztású tudományos szakembernek kell 
lennie.

Or. en

Indokolás

Helyénvaló biztosítani, hogy az ágazat képviselői megfelelő képviselettel rendelkezzenek, 
figyelembe véve az érdekképviseleti csoport által várhatóan nyújtandó tanácsadás összetett és 
ágazatspecifikus jellegét. Azonban az ágazat képviselete nem haladhatja meg a tagok felét, 
emellett pedig tudományos szakembereknek is jelen kell lenniük, hogy további pártatlan 
szakértelmet biztosítsanak.

Módosítás 586
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit.

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit. A banki érdekképviseleti 
csoport a fogyasztók és a felhasználók, 
például a kkv-k legalább 10 
képviselőjéből, a munkavállalók 5 
képviselőjéből, 5 független, vezető 
beosztású tudományos szakemberből és a 
felügyelt intézmények szervezeteinek 
legfeljebb 10 képviselőjéből áll.

Or. en

Módosítás 587
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve az uniós hitel- és befektetési 
intézeteket és a banki szolgáltatások 
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fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit.

használóit, valamint a kkv-k képviselőit. 
Legalább 5 tagnak független, vezető 
beosztású tudományos szakembernek kell 
lennie.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság rendkívül összetett kérdéseit figyelembe véve a banki 
érdekképviseleti csoport összetétele nem tűnik megfelelőnek a munkavállalók, a fogyasztók és 
a banki szolgáltatások egyéb lakossági használóinak bevonása szempontjából. Ráadásul 
felesleges számba venni a munkavállalókat, a fagyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit. A kkv-k, mint felhasználók képviselete teljesen elegendő.

Módosítás 588
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit.

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit, továbbá a kkv-k képviselőit..
Legalább 5 tagnak független, vezető 
beosztású tudományos szakembernek kell 
lennie.

Or. en

Indokolás

Biztosítanunk kell a tudományos közösség megfelelő képviseletét. Ezen túlmenően semmi sem 
indokolja, hogy mesterségesen megszabjuk a banki érdekképviseleti csoport összetételét.

Módosítás 589
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 (2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
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tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit.

tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit, továbbá a kkv-k képviselőit.. A 
piaci szereplőket képviselő tagok száma 
nem haladhatja meg a 10-főt. Legalább 10 
tagot a kkv-k szervezetei választanak meg. 
Legalább 3 tag kis bankokat képvisel. 
Legalább 3 tag szövetkezeti bankokat 
képvisel.

Or. en

Módosítás 590
Thijs Berman

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit.

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, a szakszervezeti képviselőket, 
a fogyasztóvédelmi szervezetek képviselőit, 
a banki szolgáltatások használóit és a kkv-
k képviselőit.

Or. en

Indokolás

A szakszervezetek és a fogyasztóvédelmi szervezetek a munkavállalók és a fogyasztók 
szervezett képviselői. A több ágazatot átfogó tevékenységekkel kapcsolatos mélyreható 
ismereteik miatt ők vannak a legalkalmasabb helyzetben ahhoz, hogy oltalmazzák a 
munkavállalók és fogyasztók érdekeit az érdekképviseleti csoportban.
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Módosítás 591
Marta Andreasen

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit.

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, kkv-kat, a tudományos 
szakembereket, a munkavállalói 
szervezetek képviselőit, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit.

Or. en

Indokolás

Az érdekképviseleti csoportban valamennyi lényeges csoportnak hangsúlyosan jelen kell 
lennie.

Módosítás 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit.

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit. A csoportban egyik érdekelt fél 
sincs befolyásosabb helyzetben a 
másiknál.

Or. en

Indokolás

Minden szempontból biztosítani kell az érdekképviseleti csoport megfelelő és igazságos 
működését. 
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Pontosítani kell a „kiegyensúlyozott arányban képviselve” megfogalmazást. Biztosítani kell a 
folyamatos konzultációt az érdekképviseleti csoporttal, amelyet az évi két ülés nem biztos, 
hogy lehetővé tesz. 

Módosítás 593
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve a közösségi hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit.

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 
tagból áll, kiegyensúlyozott arányban 
képviselve az uniós hitel- és befektetési 
intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a 
fogyasztókat és a banki szolgáltatások 
használóit.

Or. en

Indokolás

A terminológiát összhangba kell hozni a Lisszaboni Szerződés terminológiájával. Az ágazattal 
folytatott párbeszédnek a banki érdekképviseleti csoporton keresztül történő intézményesítése 
támogatja a megalapozott szabályozást az EU-ban. A banki érdekképviseleti csoport 
összetételének garantálnia kell a bankszektor igazságos képviseletét (legalább 20 tag 
képviselje a pénzügyi intézményeket), és tükröződnie kell benne pluralista felépítésének is.

Módosítás 594
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érdekképviseleti csoport 
munkacsoportokat hozhat létre technikai 
kérdésekkel kapcsolatban, amelyekbe 
további szakértők nevezhetők ki, hogy 
biztosítsák a szükséges technikai 
szakértelem rendelkezésre állását.

Or. en
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Módosítás 595
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A banki érdekképviseleti csoport legalább 
évente kétszer ülésezik.

A banki érdekképviseleti csoport legalább 
évente négyszer ülésezik.

Or. en

Módosítás 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A banki érdekképviseleti csoport legalább 
évente kétszer ülésezik.

A banki érdekképviseleti csoport legalább 
évente négyszer ülésezik.

Or. en

Indokolás

Minden szempontból biztosítani kell az érdekképviseleti csoport megfelelő és igazságos 
működését. 

Pontosítani kell a „kiegyensúlyozott arányban képviselve” megfogalmazást. Biztosítani kell a 
folyamatos konzultációt az érdekképviseleti csoporttal, amit az évi két ülés nem biztos, hogy 
lehetővé tesz. 
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Módosítás 597
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 598
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság megfelelő titkársági támogatást 
biztosít a banki érdekképviseleti csoport 
számára.

A Hatóság megfelelő titkársági támogatást 
biztosít a banki érdekképviseleti csoport 
számára, megfelelő költségtérítést nyújt az 
utazási és tartózkodási költségekre, 
valamint juttatást ad a tevékenységekben 
való részvételért azon tagoknak, akiknek 
részvétele költségtérítés nélkül 
akadályoztatva lenne. Az európai 
költségvetésből is megfelelő finanszírozást 
kell biztosítani egy szakértői központ 
számára, ahol a pénzügyi szolgáltatások 
szabályozásának és felügyeletének 
szakértői technikai tanácsadást 
nyújthatnak kizárólag a vevőoldali 
befektetők és a kkv-k szervezetei, valamint
a fogyasztóvédelmi szervezetek számára, 
hogy megalapozzák közreműködésüket az 
érdekképviseleti tanácsadó csoportban.

Or. en
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Módosítás 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érdekképviseleti csoport nonprofit 
szervezeteket képviselő tagjai számára 
megfelelő pénzügyi ellentételezést kell 
megállapítani.

Or. en

Módosítás 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érdekképviseleti csoport nonprofit 
szervezeteket képviselő tagjai számára 
megfelelő pénzügyi ellentételezést kell 
megállapítani.

Or. en

Indokolás

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

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 
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Módosítás 601
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nonprofit szervezeteket képviselő banki 
érdekképviseleti csoport tagjai számára 
költségvetést kell kiutalni. Ezt a 
költségvetést a felügyelőtanács fogadja el, 
és elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy 
fedezze a szervezéssel és az előkészítő 
üléseken való részvétellel, valamint a 
külső kutatási megbízásokkal és szakértői 
véleményekkel kapcsolatos költségeket.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az érdekképviseleti csoport úgy működjön, hogy a csoportban jelen lévő 
valamennyi érdekelt fél a gyakorlatban ugyanolyan feltételek mellett és lehetőségekkel 
működjön közre a munkában. Ez azt jelenti, hogy az érdekelt felek képviselői nem 
hagyatkozhatnak az általuk képviselt szervezetek forrásaira, mivel ez komoly 
egyensúlyhiánnyal járna a különböző képviselők által ténylegesen elvégezhető munka 
mennyiségét és minőségét illetően. Ez különösen számít az ágazatban foglalkoztatott
munkavállalók, a fogyasztók, a kkv-k és mások képviselőinek.

Módosítás 602
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A banki érdekképviseleti csoport 
tagjainak megbízatása két és fél éves
időtartamra szól, amelyet követően új 
kiválasztási eljárásra kerül sor.

(4) A banki érdekképviseleti csoport 
tagjainak megbízatása ötéves időtartamra 
szól, amelyet követően új kiválasztási 
eljárásra kerül sor.

Or. en
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Módosítás 603
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagok két egymást követő időszakon át 
láthatják el feladatukat. 

törölve

Or. en

Módosítás 604
Thijs Berman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Hatóság az érdekképviseleti csoport 
rendelkezésére bocsátja az összes 
szükséges információt annak érdekében, 
hogy eleget tehessen konzultációs 
feladatainak.

Or. en

Indokolás

Az érdekképviseleti csoport teljesen a Hatóság tájékoztatására hagyatkozik. Amikor a 
Hatóság konzultációt kér, meg kell könnyítenie az érdekképviseleti csoport adott 
információkhoz való hozzáférését.

Módosítás 605
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A banki érdekképviseleti csoport 
véleményt és tanácsot nyújthat a 

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

Hatóságnak a feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről¸ ideértve az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóság és az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 42. 
cikkben meghatározott közös 
álláspontjának elérésével kapcsolatos 
kérdéseket is, külön figyelmet fordítva a 7. 
és 8. cikkben meghatározott feladatokra.

Or. en

Indokolás

Az érdekképviseleti csoportnak képesnek kell lennie arra is, hogy megfelelően közreműködjön 
a pénzügyi konglomerátumokkal kapcsolatos döntéshozatalban, amennyiben e 
konglomerátumnak banki üzletága is van, ugyanakkor az európai felügyeleti hatóság által
végrehajtott, 7. és 8. cikkben meghatározott feladatokra továbbra is figyelmet kell fordítani.

Módosítás 606
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A banki érdekképviseleti csoport 
véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről, külön figyelmet 
fordítva a 7. és 8. cikkben meghatározott 
feladatokra.

Or. en



PE439.986v01-00 42/70 AM\810194HU.doc

HU

Módosítás 607
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A banki érdekképviseleti csoport 
véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről, külön figyelmet 
fordítva a 7. és 8. cikkben meghatározott 
feladatokra.

Or. en

Indokolás

Összhang a Skinner-jelentéssel.

Módosítás 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A banki érdekképviseleti csoport 
véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7–19. cikkben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó 
bármely kérdésről.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 609
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A banki érdekképviseleti csoport 
véleményt és tanácsot nyújthat a 
Hatóságnak a Hatóság 7., 8., 9. és 10. 
cikkben meghatározott feladataihoz 
kapcsolódó bármely kérdésről.

Or. en

Módosítás 610
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A banki érdekképviseleti csoport dönt a 
konzultáció szempontjából lényeges 
kérdésekről, és lehetősége van arra, hogy 
módosítsa az ülések napirendjét. 
Valamennyi csoport képviselőjének 
lehetősége van a hozzászólásra. A javasolt
napirendi pontokról a végleges döntést a 
banki érdekképviseleti csoport hozza meg, 
annak a jognak a fenntartásával, hogy az 
érdekelt felek minden egyes alcsoportja 
javasolhat napirendi pontot. Az érdekelt 
felek minden egyes alcsoportja véleményt 
nyújthat be és tanácsot adhat a 
Hatóságnak, amely nem szükségszerűen 
egyezik meg az érdekképviseleti csoport 
többségének véleményével.

Or. en
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Indokolás

Az érdekképviseleti csoportban tagságából adódóan eltérő érdekek és vélemények vannak. A 
fogyasztók és más felhasználók számára lehetővé kell tenni a véleménynyilvánítást, amely nem 
szükségszerűen egyezik meg az érdekképviseleti csoport többségének véleményével. Ha nem 
biztosítjuk az érdekelt feleknek ezt a jogot, fennáll a kockázata, hogy megbénul a csoport 
munkája.

Módosítás 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érdekképviseleti csoport dönt a 
konzultáció szempontjából fontos 
kérdésekről és az ülések napirendjéről.

Or. en

Módosítás 612
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A banki érdekképviseleti csoport 
elfogadja az eljárási szabályzatát.

(6) A banki érdekképviseleti csoport a 
tagok kétharmados többségével elfogadott 
megállapodás alapján elfogadja eljárási 
szabályzatát.

Or. en

Indokolás

Mivel valószínűleg jelentős véleménykülönbségek merülhetnek fel az érdekképviseleti 
csoporton belül, fontos, hogy már a kezdetekkor szilárd eljárási szabályzatot dolgozzanak ki. 
Ez a legjobban úgy érhető el, ha a tagok kétharmados többsége támogatja ezt a szabályzatot. 
Ez egyben azt is megakadályozza, hogy az egyik érdekképviseleti csoport képviselői uralni 
tudják a döntéshozatali folyamatot.
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Módosítás 613
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 
bankrendszer ciklikus távlatban 
internalizálja költségeit, és a 10. vagy 11. 
cikk alapján elfogadott határozatok 
semmilyen közvetlen módon nem érintik a 
tagállamok költségvetési felelősségét 

Or. en

Módosítás 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

11. cikk alapján elfogadott határozatok 
közvetlenül nem érintik a tagállamok 
költségvetési felelősségét. 

Or. en

Indokolás

A Hatóságot kötelező erejű hatáskörökkel kell felruházni a „nemzeti felügyeleti hatóságok 
közötti jogviták rendezésére” és „vészhelyzeti határozatok meghozatalára”. A Hatóság 
határozataival szemben a tagállamok rendelkezésére álló védzáradékoknak a „tartsd be vagy 
indokold meg” elvre kell szorítkozniuk, és azt kell követniük. A védzáradékok nem válhatnak 
kiskapuvá.

Módosítás 616
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Amennyiben a 23. cikket néhány tagállam érzékenységéhez kell igazítani, ez csak a 
vészhelyzetekben hozott határozatokra lehet érvényes, azaz a 10. cikk esetében, amikor a 
tagállamok valószínűleg beavatkoznak, várhatóan közpénzek felhasználásával. A 11. cikkre ez 
nem terjed ki, mivel a közvetítést mindennapi helyzetekben veszik igénybe a folyamatos 
felügyelet céljából.
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Módosítás 617
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 6. cikk (3) 
bekezdése, a 10. vagy 11. cikk alapján 
elfogadott határozatok semmilyen módon 
nem érintik a tagállamok költségvetési 
felelősségét (a de minimis összegeken 
kívül). 

Or. en

Indokolás

Ha a 6. cikk (3) bekezdése megmarad a szövegben, akkor arra ugyanolyan védzáradéknak kell 
vonatkoznia, mint a 10. és 11. cikkre. Az EU felügyeleti hatóságai által az uniós
szervezetekről hozott határozatoknak nyilvánvalóan fiskális hatása is lehet.

Módosítás 618
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 6. cikk (3) 
bekezdése, a 10. vagy 11. cikk alapján 
elfogadott határozatok semmilyen módon 
nem érintik a tagállamok költségvetési 
felelősségét. 

Or. en

Indokolás

Ha a 6. cikk (3) bekezdése megmarad a szövegben, akkor arra ugyanolyan védzáradéknak kell 
vonatkoznia, mint a 10. és 11. cikkre. Az EU felügyeleti hatóságai által az uniós 
szervezetekről hozott határozatoknak nyilvánvalóan fiskális hatása is lehet.
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Módosítás 619
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 10., 11.
vagy 12a. cikk alapján elfogadott 
határozatok semmilyen módon nem érintik 
a tagállamok költségvetési felelősségét. 

Or. en

Indokolás

Ha a Parlament elfogadja a 12a. cikket, akkor annak is szerepelnie kell a védzáradékok 
rendelkezései között.

Módosítás 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 
11. cikk alapján elfogadott határozatok 
semmilyen módon nem érintik a 
tagállamok költségvetési felelősségét. A 
Hatóság idevágó határozatában rögzíti, 
hogy a határozat nem érinti a 
költségvetési felelősséget.

Or. en

Indokolás

Az állam költségvetési felelősségét semmilyen körülmények között sem befolyásolhatja az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság tevékenysége. A javasolt kiegészítés célja ezen elv erősítése. 
Azzal, hogy az Európai Bankfelügyeleti Hatóság határozatában szerepel ez a záradék, a 
Hatóságnak minden alkalommal mérlegelnie és elemeznie kell, hogy ítélete nem avatkozik-e 
be a tagállam költségvetési felelősségébe.
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Módosítás 621
Marta Andreasen

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Hatóság intézkedései nem veszélyeztethetik a tagállamok költségvetési függetlenségét.

Módosítás 622
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben a 23. cikket néhány tagállam érzékenységéhez kell igazítani, ez csak a 
vészhelyzetekben hozott határozatokra lehet érvényes, azaz a 10. cikk esetében, amikor a 
tagállamok valószínűleg beavatkoznak, várhatóan közpénzek felhasználásával. A 11. cikkre ez 
nem terjed ki, mivel a közvetítést mindennapi helyzetekben veszik igénybe a folyamatos 
felügyelet céljából.
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Módosítás 623
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ha valamely tagállam nem fogadja el a 
11. cikk alapján hozott határozatot, mert 
az hatással van költségvetési felelősségére, 
a tagállam az illetékes hatóságnak a 
Hatóság határozatáról való értesítését 
követő egy hónapon belül értesíti a 
Hatóságot, a Bizottságot és az Európai 
Parlamentet arról, hogy az illetékes 
hatóság nem fogja végrehajtani a 
határozatot.

Or. en

Módosítás 624
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 625
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállam az értesítésében indokolja és 
hatásvizsgálatot készít arról, hogy a 
határozat mennyiben gyakorol hatást 
költségvetési felelősségére.

Or. en

Indokolás

A Hatóságot kötelező erejű hatáskörökkel kell felruházni a „nemzeti felügyeleti hatóságok 
közötti jogviták rendezésére” és „vészhelyzeti határozatok meghozatalára”. A Hatóság 
határozataival szemben a tagállamok rendelkezésére álló védzáradékoknak a „tartsd be vagy 
indokold meg” elvre kell szorítkozniuk, és azt kell követniük. A védzáradékok nem válhatnak 
kiskapuvá.
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Módosítás 627
Marta Andreasen

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállam az értesítésében 
megindokolhatja, hogy a határozat hogyan 
gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

Or. en

Indokolás

A tagállamok meg tudják ítélni saját költségvetési felelősségüket.

Módosítás 628
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az esetben a Hatóság határozatát 
fel kell függeszteni.

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben a 23. cikket néhány tagállam érzékenységéhez kell igazítani, ez csak a 
vészhelyzetekben hozott határozatokra lehet érvényes, azaz a 10. cikk esetében, amikor a 
tagállamok valószínűleg beavatkoznak, várhatóan közpénzek felhasználásával. A 11. cikkre ez 
nem terjed ki, mivel a közvetítést mindennapi helyzetekben veszik igénybe a folyamatos 
felügyelet céljából.
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Módosítás 629
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság a tagállamtól érkezett értesítést 
követő egy hónapon belül tájékoztatja a 
tagállamot arról, hogy fenntartja, 
módosítja vagy visszavonja határozatát. 

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben a 23. cikket néhány tagállam érzékenységéhez kell igazítani, ez csak a 
vészhelyzetekben hozott határozatokra lehet érvényes, azaz a 10. cikk esetében, amikor a 
tagállamok valószínűleg beavatkoznak, várhatóan közpénzek felhasználásával. A 11. cikkre ez 
nem terjed ki, mivel a közvetítést mindennapi helyzetekben veszik igénybe a folyamatos 
felügyelet céljából.

Módosítás 630
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben a 23. cikket néhány tagállam érzékenységéhez kell igazítani, ez csak a 
vészhelyzetekben hozott határozatokra lehet érvényes, azaz a 10. cikk esetében, amikor a 
tagállamok valószínűleg beavatkoznak, várhatóan közpénzek felhasználásával. A 11. cikkre ez 
nem terjed ki, mivel a közvetítést mindennapi helyzetekben veszik igénybe a folyamatos 
felügyelet céljából.
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Módosítás 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács – legkésőbb két hónappal azt 
követően, hogy a Hatóság a negyedik 
albekezdésben meghatározottak szerint 
tájékoztatta a tagállamot – tagjainak 
minősített többsége alapján, nem 
számolva a Tanács érintett tagállamot 
képviselő tagját, határoz arról, hogy a 
Hatóság határozatát fenntartják vagy 
visszavonják. A minősített többség a 
Tanács tagjainak – kivéve az érintett 
tagállamot képviselő tagot – legalább 
55%-ában határozandó meg, amely 
legalább 14 olyan tagot jelent, akik az 
Unió lakosságának legalább 65%-át 
kitevő tagállamot képviselnek, kivéve az 
érintett tagállam lakosságát.

Or. en

Indokolás

Az a tag, aki felszólítja a Tanácsot a védzáradék alkalmazására, nem vehet részt a végleges 
határozat meghozatalában.

Módosítás 632
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács a Szerződés 205. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács a leadott szavazatok többségével 
legkésőbb két hónappal azt követően, 
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többséggel eljárva két hónapon belül
határoz arról, hogy a Hatóság határozatát 
fenntartják vagy visszavonják.

hogy a Hatóság tájékoztatta a tagállamot 
a negyedik albekezdésben 
meghatározottak szerint, határoz arról, 
hogy a Hatóság határozatát fenntartják-e.

Or. en

Módosítás 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

E módosítás fő célja, hogy megszüntesse a bizonytalanságot minden olyan esetben, amikor a 
Tanács a megadott két hónapos időszakon belül nem hoz határozatot. Nem járhat negatív 
következményekkel a tagállamra nézve az, hogy nem cselekednek egy ilyen fontos kérdésben, 
mint a tagállamok költségvetési felelőssége. Emiatt azt javasoljuk, hogy a Hatóság 
megtámadott határozatát tekintsék érvénytelennek a két hónapos időszak elteltével, amikorra 
a Tanácsnak ki kellett volna adnia határozatát. 

Módosítás 634
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

határoz arról, hogy a Hatóság határozatát 
fenntartják-e.

Or. en

Módosítás 635
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben a 23. cikket néhány tagállam érzékenységéhez kell igazítani, ez csak a 
vészhelyzetekben hozott határozatokra lehet érvényes, azaz a 10. cikk esetében, amikor a 
tagállamok valószínűleg beavatkoznak, várhatóan közpénzek felhasználásával. A 11. cikkre ez 
nem terjed ki, mivel a közvetítést mindennapi helyzetekben veszik igénybe a folyamatos 
felügyelet céljából.

Módosítás 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

E módosítás fő célja, hogy megszüntesse a bizonytalanságot minden olyan esetben, amikor a 
Tanács a megadott két hónapos időszakon belül nem hoz határozatot. Nem járhat negatív 
következményekkel a tagállamra nézve az, hogy nem cselekednek egy ilyen fontos kérdésben, 
mint a tagállamok költségvetési felelőssége. Emiatt azt javasoljuk, hogy a Hatóság 
megtámadott határozatát tekintsék érvénytelennek a két hónapos időszak elteltével, amikorra 
a Tanácsnak ki kellett volna adnia határozatát. 

Módosítás 637
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Tanács két hónapon belül 
nem hoz határozatot, a határozatot meg 
kell szüntetni.

Or. en

Indokolás

E módosítás fő célja, hogy megszüntesse a bizonytalanságot minden olyan esetben, amikor a 
Tanács a megadott két hónapos időszakon belül nem hoz határozatot. Nem járhat negatív 
következményekkel a tagállamra nézve az, hogy nem cselekednek egy ilyen fontos kérdésben, 
mint a tagállamok költségvetési felelőssége. Emiatt azt javasoljuk, hogy a Hatóság 
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megtámadott határozatát tekintsék érvénytelennek a két hónapos időszak elteltével, amikorra 
a Tanácsnak ki kellett volna adnia határozatát. 

Módosítás 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 
10. cikk (2) bekezdése alapján hozott 
határozat hatással van költségvetési 
felelősségére, a tagállam az illetékes 
hatóságnak a Hatóság határozatáról való 
értesítését követő három munkanapon 
belül értesítheti a Hatóságot, a Bizottságot 
és a Tanácsot arról, hogy az illetékes 
hatóság nem fogja végrehajtani a 
határozatot.

3. Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 
10. cikk (2) bekezdése alapján hozott 
határozat hatással van költségvetési 
felelősségére, a tagállam az illetékes 
hatóságnak a Hatóság határozatáról való 
értesítését követő két munkanapon belül 
értesítheti a Hatóságot, a Bizottságot és a 
Tanácsot arról, hogy az illetékes hatóság 
nem fogja végrehajtani a határozatot.

Or. en

Indokolás

A tagállamok költségvetési felelősségének homályos fogalma jelentős értelmezési vitákhoz 
vezethet. 

A szigorúbb határidők visszatartó erejűek lesznek a védzáradék esetleges helytelen 
alkalmazásával szemben.

A határidők különösen fontosak abban az eljárásban, amely azt határozza meg, hogy 
vészhelyzetekben érheti-e valamilyen hatás a tagállamok költségvetési felelősségét. 

Végezetül pedig a javasolt módosítások célja az, hogy összhangba hozza a rendelettervezetet 
a Lisszaboni Szerződéssel, amely 2009. december 1-jén lépett hatályba.
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Módosítás 640
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Tanács az Európai Unióról szóló 
szerződés 16. cikkének (4) bekezdésében, 
valamint az Európai Unióról szóló 
szerződéshez és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéshez csatolt, az 
átmeneti rendelkezésekről szóló 36. 
jegyzőkönyv 3. cikkében meghatározottak 
szerint tagjainak minősített többségével öt 
munkanapon belül határoz arról, hogy a 
Hatóság határozatát fenntartják vagy 
visszavonják.

Or. en

Indokolás

A tagállamok költségvetési felelősségének homályos fogalma jelentős értelmezési vitákhoz 
vezethet. 

A szigorúbb határidők visszatartó erejűek lesznek a védzáradék esetleges helytelen 
alkalmazásával szemben. 

A határidők különösen fontosak abban az eljárásban, amely azt határozza meg, hogy 
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vészhelyzetekben érheti-e valamilyen hatás a tagállamok költségvetési felelősségét. 

Végezetül pedig a javasolt módosítások célja az, hogy összhangba hozza a rendelettervezetet 
a Lisszaboni Szerződéssel, amely 2009. december 1-jén lépett hatályba.

Módosítás 642
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Tanács visszavonja határozatát, vagy 
kellően megindokolja, hogy miért tartja 
fenn.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés hatóköre eltúlzott, ezért hatályát a „tartsd be vagy indokold meg” elvre kell 
korlátozni az európai felügyeleti hatóságok függetlenségét illetően.

Módosítás 643
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A 23. cikk (2) bekezdésének ötödik albekezdésére vonatkozó 22. módosítással összhangban. 

Módosítás 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, , Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka 

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 10. cikk (2) bekezdése alapján hozott határozatok természete nagyon sajátos, mivel ezeket 
„válsághelyzetekben” fogadják el. Emiatt a körülményeket és az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság határozatainak szakmai jellegét figyelembe véve indokolt szigorúbb szabályt 
bevezetni az ilyen határozat visszavonására. Emlékeztetni kell arra is, hogy csak akkor lehet 
ilyen határozatokat elfogadni, ha megállapították a „vészhelyzet fennállását”. 

Módosítás 645
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 646
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

E rendelkezés hatóköre eltúlzott, ezért hatályát a „tartsd be vagy indokold meg” elvre kell 
korlátozni az európai felügyeleti hatóságok függetlenségét illetően.

Módosítás 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A tagállamok költségvetési felelősségének homályos fogalma jelentős értelmezési vitákhoz 
vezethet.

A szigorúbb határidők visszatartó erejűek lesznek a védzáradék esetleges helytelen 
alkalmazásával szemben.

A határidők különösen fontosak abban az eljárásban, amely azt határozza meg, hogy 
vészhelyzetekben érheti-e valamilyen hatás a tagállamok költségvetési felelősségét. 

Végezetül pedig a javasolt módosítások célja az, hogy összhangba hozza a rendelettervezetet 
a Lisszaboni Szerződéssel, amely 2009. december 1-jén lépett hatályba.
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Módosítás 648
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 649
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
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 9. cikk (6) bekezdésében, a 10. cikk 
(2) és (3) bekezdésében és a 11. cikk (3) és 
(4) bekezdésében előírt határozatok 
meghozatala előtt a Hatóság tájékoztatja a 
címzettet a határozat elfogadására irányuló 
szándékáról, és az ügy sürgősségének 
figyelembevételével meghatároz egy 
határidőt, amelyen belül a címzett kifejtheti 
az üggyel kapcsolatos álláspontját. 

(1) Az e rendeletben előírt határozatok 
meghozatala előtt a Hatóság tájékoztatja a 
címzettet a határozat elfogadására irányuló 
szándékáról, és az ügy sürgősségének,
összetettségének és lehetséges 
következményeinek figyelembevételével 
meghatároz egy határidőt, amelyen belül a 
címzett kifejtheti az üggyel kapcsolatos 
álláspontját. 

Or. en

Indokolás

A Skinner-jelentéssel összhangban.
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Módosítás 650
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 9. cikk (6) bekezdésében, a 10. cikk 
(2) és (3) bekezdésében és a 11. cikk (3) és 
(4) bekezdésében előírt határozatok 
meghozatala előtt a Hatóság tájékoztatja a 
címzettet a határozat elfogadására irányuló 
szándékáról, és az ügy sürgősségének 
figyelembevételével meghatároz egy 
határidőt, amelyen belül a címzett kifejtheti 
az üggyel kapcsolatos álláspontját. 

(1) Az e rendeletben előírt határozatok 
meghozatala előtt a Hatóság tájékoztatja a 
címzettet a határozat elfogadására irányuló 
szándékáról, és az ügy sürgősségének, 
összetettségének és lehetséges 
következményeinek figyelembevételével 
meghatároz egy határidőt, amelyen belül a 
címzett kifejtheti az üggyel kapcsolatos 
álláspontját. 

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy egy intézkedés összetettségét és következményeit is figyelembe vegyék a 
határidők megállapításakor, ne csak a sürgősségét.

Módosítás 651
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 9. cikk (6) bekezdésében, a 10. cikk 
(2) és (3) bekezdésében és a 11. cikk (3) és 
(4) bekezdésében előírt határozatok 
meghozatala előtt a Hatóság tájékoztatja a 
címzettet a határozat elfogadására irányuló 
szándékáról, és az ügy sürgősségének 
figyelembevételével meghatároz egy 
határidőt, amelyen belül a címzett kifejtheti 
az üggyel kapcsolatos álláspontját. 

(1) Az e rendeletben előírt határozatok 
meghozatala előtt a Hatóság tájékoztatja a 
címzettet a határozat elfogadására irányuló 
szándékáról, és az ügy sürgősségének, 
összetettségének és lehetséges 
következményeinek figyelembevételével 
meghatároz egy határidőt, amelyen belül a 
címzett kifejtheti az üggyel kapcsolatos 
álláspontját. 

Or. en
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Módosítás 652
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Hatóság 9., 10. és 11. cikk szerinti 
határozatait nyilvánosságra kell hozni és 
azokban meg kell nevezni az érintett 
illetékes hatóságot vagy pénzügyi 
intézményt, valamint a határozat lényegét, 
kivéve, ha e nyilvánosságra hozatal 
ellentétes a pénzügyi intézményeknek az 
üzleti titkaik védelmével kapcsolatos jogos 
érdekeivel, illetve súlyosan veszélyeztetheti 
a pénzpiacok rendes működését és 
integritását vagy az Európai Unió 
pénzügyi rendszere egy részének vagy 
egészének stabilitását.

Or. eenen

Indokolás

Nem helyénvaló nyilvánosságra hozni az egyes intézmények nevét, amennyiben e közzététel 
ellentétes lehet a jogos üzleti érdekekkel, vagy veszélyeztetheti a pénzpiacokat.

Módosítás 653
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Hatóság 9., 10. és 11. cikk szerinti 
határozatait nyilvánosságra kell hozni és 
azokban meg kell nevezni az érintett 
illetékes hatóságot vagy pénzügyi 
intézményt, valamint a határozat lényegét, 
kivéve, ha a nyilvánosságra hozatal 
ellentétes a pénzügyi intézményeknek az 
üzleti titkaik védelméhez fűződő jogos 
érdekeivel, illetve súlyosan veszélyeztetheti 
a Közösség pénzügyi rendszere egy 
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részének vagy egészének stabilitását.

Or. en

Módosítás 654
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elnök, aki nem rendelkezik szavazati 
joggal;

a) az elnök, aki döntő szavazattal 
rendelkezik;

Or. en

Módosítás 655
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 656
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az egyes tagállamok hitelintézeteinek 
felügyeletéért felelős állami hatóság 
vezetője;

b) az egyes tagállamok hitelintézeteinek 
felügyeletéért felelős állami hatóság 
vezetője. Amennyiben egynél több 
illetékes hatóság van azon a területen, 
amelynek tekintetében a tagállam az uniós 
jog alkalmazásáért felel, e szervezetek 
vezetői közös képviselőként járnak el a 
felügyelőtanácsban, és egymás között 
döntenek arról, hogy miként gyakorolják 
képviseletüket, beleértve a 29. cikk szerinti 
szavazatokat is, amelyeket meg kell 
osztani.

Or. en

Indokolás

Azzal is számolni kell, hogy bizonyos tagállamokban több hatóság is felel egy ágazatért. 
Ebben az esetben meg kell állapítani azt az eljárást, amely lehetővé teszi, hogy a 
legmegfelelőbb nemzeti felügyeleti hatóság vezetője szavazzon.

Módosítás 657
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az egyes tagállamok hitelintézeteinek 
felügyeletéért felelős állami hatóság 
vezetője; 

b) az egyes tagállamok hitelintézeteinek 
felügyeletéért felelős állami hatóság 
vezetője. Amennyiben egynél több 
illetékes hatóság van azon a területen, 
amelynek tekintetében a tagállam az uniós 
jog alkalmazásáért felel, e szervezetek 
vezetői közös képviselőként járnak el a 
felügyelőtanácsban, és egymás között 
döntenek arról, hogy miként gyakorolják 
képviseletüket, beleértve a 29. cikk szerinti 
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szavazatokat is, amelyeket meg kell 
osztani.

Or. en

Módosítás 658
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 11. cikk alkalmazásában a 
felügyelőtanács munkacsoportot hív össze 
a nézetkülönbség rendezésének 
megkönnyítéséhez, amely az elnökből, a 
felügyelőtanács két tagjából és az elnök 
által vezetett szakértői listából kiválasztott 
két személyből áll. A munkacsoport 
felügyelőtanácsból érkező tagját nem 
választhatják attól a nemzeti felügyeleti 
hatóságtól, amely a nézetkülönbség részes 
fele, és e tagnak nem lehet érdekeltsége 
sem a jogvitában. A munkacsoport 
egyszerű többséggel hoz határozatot.

Or. en

Indokolás

Hasznos, ha külső szakértőket vonnak be a 11. cikk szerinti közvetítő testület munkájába. 
Számukat 2 főre kell korlátozni, hogy ne lehessenek túlsúlyban a felügyelőtanácsból érkező 
tagok felett.
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Módosítás 659
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 11. cikk alkalmazásában a 
felügyelőtanács független munkacsoportot 
hív össze a nézetkülönbség pártatlan 
rendezésének megkönnyítéséhez, amely az 
elnökből és a felügyelőtanács négy tagjából 
áll. Az elnök választja ki a munkacsoport 
felügyelőtanácsból érkező tagjait. A 
munkacsoport felügyelőtanácsból érkező 
tagját nem választhatják attól a nemzeti 
felügyeleti hatóságtól, amely a 
nézetkülönbség részes fele, és e tagnak 
nem lehet érdekeltsége sem a jogvitában.

Or. en

Indokolás

Bővíteni kell a munkacsoport méretét, hogy a döntéshozatal során nagyobb fokú 
véleménypluralitást biztosítsanak.

Módosítás 660
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A munkacsoport összetétele 
kiegyensúlyozott és az Európai Unió 
egészét tükrözi. A mandátumok átfedik 
egymást, és megfelelő rotációs rendszert 
kell alkalmazni.

Or. en


