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Módosítás 266
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ESFS keretében következetes, hatékony 
és eredményes felügyeleti gyakorlatok 
létrehozása, és az uniós jogszabályok 
közös, egységes és következetes 
alkalmazásának biztosítása céljából a 
Hatóság a nemzeti felügyeleti 
hatóságoknak vagy a pénzügyi 
intézményeknek címzett iránymutatásokat 
és ajánlásokat bocsát ki. Amennyiben a 
Hatóságot jogszabály hatalmazza fel arra, 
hogy a 7. cikkel összhangban technikai 
standardokat dolgozzon ki, 
iránymutatásokat és ajánlásokat csak a 
standardok elfogadását követően ad ki.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságúnak tűnik annak biztosítása, hogy a standardokat ne váltsák fel 
iránymutatásokkal vagy ajánlásokkal, ha a jogszabály standardokat ír elő: ez a 
jogbiztonságot szolgálja. Ezenkívül az erős egységes szabálykönyv létrehozására irányuló 
átfogó cél megvalósítása érdekében az európai felügyeleti hatóságok nagyon erős ösztönző és 
jogalkotási megbízatással kell rendelkezniük a standardokra vonatkozó javaslatok 
előterjesztésére.  

Módosítás 267
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentésében a Hatóság tájékoztatja az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot és a 
Bizottságot a kiadott iránymutatásokról és 



PE439.921v02-00 4/73 AM\811328HU.doc

HU

ajánlásokról. A Hatóságok minden olyan 
nemzeti hatósággal is közlik azokat, 
amelyek még nem felelnek meg az 
iránymutatásoknak és az ajánlásoknak, és 
felvázolja, hogy a Hatóság miként 
szándékozik biztosítani a jövőben a 
megfelelésüket.

Or. en

Módosítás 268
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság az iránymutatások és 
ajánlások kiadása előtt nyilvános 
konzultációt folytat az összes érintettel, és 
a nemzeti hatóságok által megállapított 
helyes gyakorlatokkal összhangban elemzi 
a kapcsolódó potenciális költségeket és 
hasznokat. A Hatóság kikéri a 22. cikkben 
említett biztosítási, viszontbiztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport véleményét és tanácsát.

Or. en

Indokolás

Nyilvános konzultációt kell folytatni az összes érdekelt féllel, többek között ki kell kérni a 
biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoport tanácsát, hogy 
az iránymutatások és ajánlások kiadása előtt elemezzék a kapcsolódó potenciális költségeket 
és hasznokat. 
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Módosítás 269
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
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság nyilvános konzultációt folytat 
az iránymutatásokról és az ajánlásokról, 
és elemzi a kapcsolódó potenciális 
költségeket és hasznokat. A Hatóság 
kikéri a 22. cikkben említett biztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti 
csoport véleményét és tanácsát.

Or. en

Módosítás 270
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatásokat és ajánlásokat a 
Hatóság weboldalán teszik közzé. 

Or. en

Módosítás 271
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti felügyeleti hatóságok minden 
erőfeszítést megtesznek azért, hogy 
megfeleljenek az iránymutatásoknak és az 
ajánlásoknak. 

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

Módosítás 272
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy iránymutatás vagy ajánlás kiadását 
követő két hónapon belül az egyes 
illetékes hatóságok eldöntik, hogy meg 
kívánnak-e felelni az iránymutatásnak 
vagy ajánlásnak. Ha az illetékes hatóság 
nem alkalmazza az iránymutatásokat és az 
ajánlásokat, indokairól tájékoztatja a 
Hatóságot. A Hatóság eseti alapon úgy 
határozhat, hogy közzéteszi az illetékes 
hatóság által adott indokokat. 

Or. en

Módosítás 273
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlások és iránymutatások 
kibocsátását követően minden pénzügyi 
intézmény évente világosan és részletesen 
beszámol arról, hogy megfelelnek-e annak 
az iránymutatásnak vagy ajánlásnak.

Or. en
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Módosítás 274
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éves jelentésében a Hatóság jelzi, hogy 
mely nemzeti hatóság nem felelt meg a 
kiadott iránymutatásoknak és 
ajánlásoknak, valamint vázolja, milyen 
módon kívánja biztosítani, hogy e 
hatóságok a jövőben kövessék ajánlásait 
és iránymutatásait. A Hatóság 
ugyanazokat az információkat tünteti fel a 
legjelentősebb nagy pénzügyi intézmények 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 275
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
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 32. cikk (6) bekezdésében említett 
tevékenységeiről szóló jelentésében a 
Hatóság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a 
kiadott iránymutatásokról és ajánlásokról, 
jelezve, hogy mely nemzeti hatóság nem 
felelt meg azoknak, valamint vázolja, 
milyen módon kívánja biztosítani, hogy e 
hatóságok a jövőben betartsák ajánlásait 
és iránymutatásait.

Or. en
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Módosítás 276
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökkel 
élhet, ha a nemzeti felügyeleti hatóság –
láthatóan megsértve az uniós jogot – nem 
alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokat, 
különösen ha nem gondoskodik arról, hogy 
a pénzügyi intézmények teljesítsék az 
említett jogszabályokban meghatározott 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 277
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökkel 
élhet, ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem 
alkalmazza vagy láthatóan az uniós jogot 
sértő módon alkalmazza a kötelező erejű 
jogi aktusokat és az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokat, 
különösen ha nem gondoskodik arról, hogy 
a pénzügyi intézmények teljesítsék az 
említett jogszabályokban meghatározott 
követelményeket.

Or. en
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Módosítás 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökkel 
élhet, ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem 
alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokat, 
beleértve a 7. cikkel összhangban 
elfogadott technikai standardokat, 
különösen ha nem gondoskodik arról, hogy 
a pénzügyi intézmények teljesítsék az 
említett jogszabályokban meghatározott 
követelményeket. 

Or. en

Indokolás

A technikai standardok következetes alkalmazásának biztosítása érdekében a Hatóságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy kivizsgálja a standardok alkalmazásának minden lehetséges 
megsértését. 

Módosítás 279
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Hatóság egy vagy több nemzeti 
felügyeleti hatóság, az Európai Parlament, 
a Bizottság, a Tanács vagy a biztosítási és 
viszontbiztosítási érdekképviseleti csoport 
kérésére, vagy saját kezdeményezésére és 
az érintett nemzeti felügyeleti hatóság 
tájékoztatását követően kivizsgálhatja az 
európai uniós jog feltételezett megsértését 
vagy alkalmazásának elmulasztását.
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Or. en

Módosítás 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem 
felel meg az uniós jognak a Hatóság 
ajánlásának kézhezvételétől számított tíz 
munkanapon belül, a Hatóság határozatot 
hoz, amelyben meghatározza a Hatóság 
által vizsgálatnak alávetett jogszabály 
helyes alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása, valamint a felügyeleti célú uniós szabálykönyv 
végrehajtásához kapcsolódóan a jogbiztonság javítása érdekében a Hatóság számára 
lehetővé kell tenni, hogy intézkedjen az európai uniós jog esetleges megsértése esetén. A 
javasolt módosítások ezenkívül megakadályozzák a Bizottság szükségtelen beavatkozását, 
mivel érintetlenül hagyják az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott eljárást, amely 
lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy – egy hónapon belül eleget téve az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság ajánlásának – végére járjanak a jogsértési eseteknek. 

Módosítás 281
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
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem 
felel meg a közösségi jognak a Hatóság 
ajánlásának kézhezvételétől számított egy 

4. Ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem 
felel meg az uniós jognak a Hatóság (3) 
bekezdés szerinti ajánlásának 
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hónapon belül, a Bizottság a Hatóságtól 
kapott tájékoztatást követően vagy saját 
kezdeményezésére határozatot hozhat, 
amelyben előírja a nemzeti felügyeleti
hatóság számára, hogy hozza meg a 
közösségi jognak való megfeleléshez 
szükséges intézkedéseket.

kézhezvételétől számított tíz munkanapon 
belül, a Hatóság határozatot hoz, amelyben 
előírja az illetékes hatóság számára, hogy 
hozza meg az uniós jognak való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket 

Or. en

Módosítás 282
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem 
felel meg a közösségi jognak a Hatóság 
ajánlásának kézhezvételétől számított húsz 
munkanapon belül, a Bizottság a 
Hatóságtól kapott tájékoztatást követően 
vagy saját kezdeményezésére hivatalos 
véleményt ad ki, amelyben előírja a 
nemzeti felügyeleti hatóság számára, hogy 
hozza meg az uniós jognak való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása, valamint a felügyeleti célú uniós szabálykönyv 
végrehajtásához kapcsolódóan a jogbiztonság javítása érdekében a Hatóság számára 
lehetővé kell tenni, hogy intézkedjen az európai uniós jog esetleges megsértése esetén. A 
javasolt módosítások ezenkívül megakadályozzák a Bizottság szükségtelen beavatkozását, 
mivel érintetlenül hagyják az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott eljárást, amely 
lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy – egy hónapon belül eleget téve az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság ajánlásának – végére járjanak a jogsértési eseteknek. 

Módosítás 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása, valamint a felügyeleti célú uniós szabálykönyv 
végrehajtásához kapcsolódóan a jogbiztonság javítása érdekében a Hatóság számára 
lehetővé kell tenni, hogy intézkedjen az európai uniós jog esetleges megsértése esetén. A 
javasolt módosítások ezenkívül megakadályozzák a Bizottság szükségtelen beavatkozását, 
mivel érintetlenül hagyják az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott eljárást, amely 
lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy – egy hónapon belül eleget téve az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság ajánlásának – végére járjanak a jogsértési eseteknek. 

Módosítás 286
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
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok minden szükséges információt a 
Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

A nemzeti felügyeleti hatóságok minden 
szükséges információt a Hatóság
rendelkezésére bocsátanak.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása, valamint a felügyeleti célú uniós szabálykönyv 
végrehajtásához kapcsolódóan a jogbiztonság javítása érdekében a Hatóság számára 
lehetővé kell tenni, hogy intézkedjen az európai uniós jog esetleges megsértése esetén. A 
javasolt módosítások ezenkívül megakadályozzák a Bizottság szükségtelen beavatkozását, 
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mivel érintetlenül hagyják az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott eljárást, amely 
lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy – egy hónapon belül eleget téve az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság ajánlásának – végére járjanak a jogsértési eseteknek. 

Módosítás 288
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
9 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok minden szükséges információt a 
Bizottság rendelkezésére bocsátanak. 

A nemzeti felügyeleti hatóságok minden 
szükséges információt a Hatóság
rendelkezésére bocsátanak. 

Or. en

Módosítás 289
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A nemzeti felügyeleti hatóság a (4) 
bekezdésben említett határozat 
kézhezvételétől számított tíz munkanapon 
belül tájékoztatja a Bizottságot és a 
Hatóságot a Bizottság hivatalos 
véleményének végrehajtása érdekében 
hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

Or. en
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Módosítás 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A nemzeti felügyeleti hatóság a (4) 
bekezdésben említett határozat 
kézhezvételétől számított tíz munkanapon 
belül tájékoztatja a Bizottságot és a 
Hatóságot a Hatóság határozatának
végrehajtása érdekében hozott vagy 
hozandó intézkedéseiről.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása, valamint a felügyeleti célú uniós szabálykönyv 
végrehajtásához kapcsolódóan a jogbiztonság javítása érdekében a Hatóság számára 
lehetővé kell tenni, hogy intézkedjen az európai uniós jog esetleges megsértése esetén.

Módosítás 291
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
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A nemzeti felügyeleti hatóság a (4) 
bekezdésben említett határozat 
kézhezvételétől számított tíz munkanapon 
belül tájékoztatja a Bizottságot és a 
Hatóságot a Hatóság határozatának
végrehajtása érdekében hozott vagy 
hozandó intézkedéseiről.

Or. en



PE439.921v02-00 16/73 AM\811328HU.doc

HU

Módosítás 292
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 293
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
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül, ha a nemzeti 

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

hatáskörök sérelme nélkül, ha a nemzeti 
felügyeleti hatóság nem felel meg az e cikk 
(4) bekezdésében említett határozatnak az 
abban meghatározott időtartamon belül, és 
ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek 
fenntartása vagy helyreállítása, illetve a 
pénzügyi rendszer szabályos működésének 
és integritásának biztosítása érdekében 
szükséges, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóság kellő időben orvosolja a 
megfelelés hiányát, a Hatóság – az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett jogszabályok 
értelmében – a pénzügyi intézménynek 
címzett egyedi határozatot hozhat, 
amelyben előírja az uniós jog szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését.

Or. en

Módosítás 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül, ha a nemzeti 
felügyeleti hatóság nem felel meg az e cikk 
(4) bekezdésében említett határozatnak az 
abban meghatározott időtartamon belül, és 
ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek 
fenntartása vagy helyreállítása, illetve a 
pénzügyi rendszer szabályos működésének 
és integritásának biztosítása érdekében 
szükséges, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóság kellő időben orvosolja a 
megfelelés hiányát, a Hatóság –
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok vonatkozó előírásai 
a pénzügyi intézményekre közvetlenül 
alkalmazandók – a pénzügyi 

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

amelyben előírja a közösségi jog szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 295
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 296
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 297
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
9 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 299
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
9 cikk – 6 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a határozat címzettje nem
hajlandó megfelelni az uniós jognak vagy 
a Hatáság által hozott egyedi 
határozatnak, a Hatóság eljárást indíthat 
a nemzeti bíróságokon, például ideiglenes 
intézkedést kérhet.

Or. en
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Módosítás 300
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett eljárás 
során felmerülő minden jogi vagy peres 
költségeket a Bizottság visel a Hatóság 
nevében.

Or. en

Módosítás 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A (6) bekezdés értelmében elfogadott 
határozatokat – adott esetben – minden 
olyan pénzügyi intézmény tekintetében 
alkalmazni kell, amelyek a megfelelést 
nem biztosító joghatósági területen 
tevékenykednek.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása érdekében, ha a Hatóság egyedi határozatot fogad el egy 
pénzügyi intézményre vonatkozóan, ezt a határozatot minden olyan belföldön vagy határokon 
átnyúlóan tevékenykedő piaci szereplő tekintetében alkalmazni kell, amelyek az érintett 
tagállamban működnek.  A „teljesítsd vagy magyarázd meg” elvet kell alkalmazni az illetékes 
hatóság által tett azon intézkedések tekintetében, amelyek célja a Hatóság határozatainak 
nyomon követése és nem az e határozatoknak való egyszerű „megfelelés”.
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Módosítás 302
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A (4) bekezdés szerinti hivatalos vélemény 
vagy a (6) bekezdés szerinti határozat 
tárgyát képező kérdésekkel kapcsolatos 
intézkedések meghozatalakor az illetékes 
hatóságok az adott hivatalos véleménnyel 
vagy adott esetben határozattal 
összhangban járnak el.

Or. en

Módosítás 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A (4) vagy a (6) bekezdés szerinti határozat 
tárgyát képező kérdésekkel kapcsolatos 
intézkedések meghozatalakor a nemzeti 
felügyeleti hatóságok az említett 
határozatokkal összhangban járnak el.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása érdekében, ha a Hatóság egyedi határozatot fogad el egy 
pénzügyi intézményre vonatkozóan, ezt a határozatot minden olyan belföldön vagy határokon 
átnyúlóan tevékenykedő piaci szereplő tekintetében alkalmazni kell, amelyek az érintett 
tagállamban működnek.  A „teljesítsd vagy magyarázd meg” elvet kell alkalmazni az illetékes 
hatóság által tett azon intézkedések tekintetében, amelyek célja a Hatóság határozatainak 
nyomon követése és nem az e határozatoknak való egyszerű „megfelelés”.
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Módosítás 304
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A (6) bekezdés értelmében elfogadott 
határozatokat minden olyan pénzügyi 
intézmény tekintetében alkalmazni kell, 
amelyek a megfelelést nem biztosító 
joghatósági területen tevékenykednek.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása érdekében, ha a Hatóság egyedi határozatot fogad el egy 
pénzügyi intézmény tekintetében a szabályok következetes alkalmazására vonatkozóan, ezt a 
határozatot minden olyan belföldön vagy határokon átnyúlóan tevékenykedő piaci szereplő 
tekintetében alkalmazni kell, amelyek az érintett tagállamban működnek. 

Módosítás 305
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
9 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A Hatóság jelentésében megnevezi, 
mely nemzeti hatóságok és pénzügyi 
intézmények nem felelnek meg a (4) és (6) 
bekezdésében említett határozatoknak.

Or. en
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Módosítás 306
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk
Fellépés vészhelyzetekben

törölve

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

Or. en

Módosítás 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Unióban, az ESRB
– saját kezdeményezésére vagy a Hatóság 
kérése nyomán –, az Európai Parlament, a 
Tanács vagy a Bizottság figyelmeztetést 
adhat ki, amelyben vészhelyzet fennállását 
jelenti be. E figyelmeztetésnek – további 
követelmények nélkül – lehetővé kell tenni 
a Hatóság számára, hogy elfogadja a (3) 
bekezdésben említett egyedi határozatokat.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 308
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
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Unióban, az ESRB
– saját kezdeményezésére vagy a Hatóság 
kérése nyomán –, az Európai Parlament, a 
Tanács vagy a Bizottság figyelmeztetést 
adhat ki, amelyben vészhelyzet fennállását 
jelenti be, hogy ezáltal – további 
követelmények nélkül – lehetővé váljon a 
Hatóság számára, hogy elfogadja a (3) 
bekezdésben említett egyedi határozatokat.

Or. en

Módosítás 309
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 

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

szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Unióban, a Tanács 
– miután megfelelő konzultációkat 
folytatott a Bizottsággal, az ESRB-vel és 
adott esetben az európai felügyeleti 
hatóságokkal – a Hatóságnak címzett 
határozatot fogadhat el, amelyben 
megállapítja e rendelet alkalmazásában a 
vészhelyzet fennállását.

Or. en

Módosítás 310
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 311
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Unióban, az ESRB
– saját kezdeményezésére vagy a Hatóság, 
az Európai Parlament vagy egy tagállam
kérése nyomán – figyelmeztetést adhat ki, 
amelyben e rendelet alkalmazásában a 
vészhelyzet fennállását jelenti be.

Or. en

Módosítás 312
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



AM\811328HU.doc 29/73 PE439.921v02-00

HU

Módosítás 313
Diogo Feio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Tanács a figyelmeztetés kiadását 
követően haladéktalanul, egy időben 
értesíti arról az Európai Parlamentet, az 
ESRB-t, a Bizottságot és az európai 
felügyeleti hatóságot.

Or. en

Módosítás 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ESRB a figyelmeztetés kiadását 
követően haladéktalanul, egy időben 
értesíti arról az Európai Parlamentet, a 
Tanácsot, a Bizottságot és a Hatóságot.

Or. en

Módosítás 315
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat, amelyben előírja a 
nemzeti felügyeleti hatóságok számára, 
hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett 

2. Ha az ESRB az (1) bekezdés szerinti 
figyelmeztetést adott ki, vagy ha az 
Európai Parlament, a Tanács vagy a 
Bizottság – saját kezdeményezésükre vagy 
a Hatóság kérése nyomán –, vagy egy 
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jogszabályokkal összhangban hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és integritását 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását esetleg 
veszélyeztető kockázatok kezelése 
céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi intézmények és a nemzeti 
felügyeleti hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

tagállam határozatot fogad el, amely 
megállapítja hasonló vagy indokolt 
körülmények fennállását, amelyek esetén 
szükség van a nemzeti hatóságok 
összehangolt fellépésére az olyan káros 
fejleményekre való reagálás érdekében, 
amelyek komolyan veszélyeztetik a 
pénzügyi piacok szabályos működését és 
integritását vagy az Unió  pénzügyi 
rendszere egészének vagy egy részének 
stabilitását, a Hatóság – további 
követelmények nélkül – egyedi 
határozatokat hozhat az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban a pénzügyi piacok szabályos 
működését és integritását vagy a pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének 
stabilitását esetleg veszélyeztető 
kockázatok kezelése céljából, annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi 
intézmények és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

Or. en

Módosítás 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Ha az ESRB úgy véli, hogy a nemzeti
hatóságok részéről összehangolt 
cselekvésre van szükség a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását esetleg veszélyeztető
káros fejleményekre való reagálás 
érdekében, a Hatóság egyedi 
határozatokat hoz, amelyben előírja az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
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céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi intézmények és a nemzeti 
felügyeleti hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

jogszabályokkal összhangban tegyék meg 
a szükséges intézkedéseket az ilyen 
fejlemények kezelésére annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi 
intézmények és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi szolgáltatások egységes uniós piacának létrehozása összehangolt fellépést kíván 
meg az esetleges vészhelyzetek kezelése érdekében, mivel a valamely tagállamban kialakuló 
válság gyorsan átterjedhet a határokon túlra. Ezért tisztázni kell, hogy az, miszerint a 
Hatóság az illetékes nemzeti hatóságok tekintetében közvetlenül alkalmazandó határozatokat 
hozhat, a Hatóság a nemzeti intézkedések elősegítésével és összehangolásával kapcsolatos 
feladatkörének része.

Módosítás 317
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
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Ha az ESRB az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat, amelyben előírja a 
nemzeti felügyeleti hatóságok számára, 
hogy ezzel a rendelettel és az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban hozzák meg a szükséges 
intézkedéseket a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását esetleg veszélyeztető 
kockázatok kezelése céljából, annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi 
intézmények és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.
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Módosítás 318
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
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Ha bejelentik az (1) bekezdés szerinti 
vészhelyzet meglétét, a Hatóság annak 
biztosításához szükséges egyedi 
határozatokat hoz, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságok az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását esetleg veszélyeztető 
kockázatok kezelése céljából, annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi 
intézmények és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

Or. en

Módosítás 319
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat, amelyben előírja a 
nemzeti felügyeleti hatóságok számára, 
hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg 

2. Ha bejelentik az (1) bekezdés szerinti 
vészhelyzet meglétét, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat a tagállamok 
illetékes hatóságainak címezve, előírva 
számukra, hogy az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
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a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és integritását 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását esetleg 
veszélyeztető kockázatok kezelése 
céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi intézmények és a nemzeti 
felügyeleti hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

összhangban hozzák meg a szükséges 
intézkedéseket a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását esetleg veszélyeztető 
kockázatok kezelése céljából, annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi 
intézmények és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

Or. en

Módosítás 320
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Ha bejelentik az (1) bekezdés szerinti 
vészhelyzet meglétét, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat a tagállamok nemzeti 
felügyeleti hatóságainak címezve, előírva 
számukra, hogy az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban hozzák meg a szükséges 
intézkedéseket a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását esetleg veszélyeztető 
kockázatok kezelése céljából, annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi 
intézmények és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

Or. en



PE439.921v02-00 34/73 AM\811328HU.doc

HU

Módosítás 321
Diogo Feio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztethetik a pénzügyi 
piacok szabályos működését és 
integritását vagy a pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének stabilitását 
az Unióban, a Hatóság tevékenyen 
elősegíti és – szükség esetén –
összehangolja a vonatkozó illetékes 
nemzeti felügyeleti hatóságok által tett 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 322
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztethetik a pénzügyi 
piacok szabályos működését és 
integritását vagy a pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének stabilitását 
az Unióban, a Hatóság tevékenyen 
elősegíti és – szükség esetén –
összehangolja a vonatkozó illetékes 
nemzeti hatóságok által tett 
intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 323
Diogo Feio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A Tanács megfelelő időközönként, de 
legalább havonta egyszer felülvizsgálja az 
(1) bekezdés szerinti határozatot, és amint 
a helyzet lehetővé teszi, bejelenti a 
vészhelyzet elmúltát.

Or. en

Módosítás 324
Kay Swinburne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A Tanács megfelelő időközönként, de 
legalább havonta egyszer felülvizsgálja az 
(1) bekezdés szerinti határozatot, és amint 
a helyzet lehetővé teszi, bejelenti a 
vészhelyzet elmúltát.

Or. en

Módosítás 325
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha a 
nemzeti felügyeleti hatóság nem felel meg 
a hatóság (2) bekezdésben említett 
határozatának az abban meghatározott 

törölve
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időtartamon belül, a Hatóság –
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó előírások a pénzügyi 
intézményekre közvetlenül alkalmazandók 
– a pénzügyi intézménynek címzett egyedi 
határozatot hozhat, amelyben előírja az 
említett jogszabályok szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését.

Or. en

Indokolás

Az, hogy az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) 
közvetlen intézkedéseket alkalmazhat pénzügyi intézményekkel szemben, az a pénzügyi 
intézmények számára bizalmi konfliktust okozhat a napi szintű felügyeletet ellátó nemzeti 
szerv és a Hatóság között. A jogbizonytalanság elkerülése érdekében minden határozatot a 
nemzeti felügyeleti szerven keresztül kell a vállalatokra alkalmazni. 

Módosítás 326
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Módosítás 327
Carl Haglund

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az, hogy az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) 
közvetlen intézkedéseket alkalmazhat pénzügyi intézményekkel szemben, az a pénzügyi 
intézmények számára bizalmi konfliktust okozhat a napi szintű felügyeletet ellátó nemzeti 
szerv és a Hatóság között. A jogbizonytalanság elkerülése érdekében minden határozatot a 
nemzeti felügyeleti szerven keresztül kell a vállalatokra alkalmazni. 
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Módosítás 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 258. cikke szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül, ha a nemzeti 
felügyeleti hatóság nem felel meg a 
hatóság (2) bekezdésben említett 
határozatának az abban meghatározott 
időtartamon belül, a Hatóság – az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett jogszabályok 
értelmében – a pénzügyi intézménynek 
címzett egyedi határozatot hoz, amelyben 
előírja az említett jogszabályok szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését.

Or. en

Indokolás

Az egységes uniós piac stabilitása érdekében nem szabad korlátozni azon egyedi határozatok 
hatáskörét, amelyek vészhelyzet esetén közvetlenül alkalmazandók a pénzügyi intézményekre.

Módosítás 329
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
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 258. cikke szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes
hatóság nem felel meg a Hatóság (2) 
bekezdésben említett határozatának az 
abban meghatározott időtartamon belül, a 
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amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó előírások a pénzügyi 
intézményekre közvetlenül alkalmazandók
– a pénzügyi intézménynek címzett egyedi 
határozatot hozhat, amelyben előírja az 
említett jogszabályok szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését.

Hatóság – az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó előírások értelmében – a 
pénzügyi intézménynek címzett egyedi 
határozatot hoz, amelyben előírja az 
említett jogszabályok szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését.

Or. en

Módosítás 330
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
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 258. cikke szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül, ha a nemzeti 
felügyeleti hatóság nem felel meg a 
Hatóság határozatának, a Hatóság – az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokban meghatározott vonatkozó 
előírások értelmében – a pénzügyi 
intézménynek címzett egyedi határozatot 
hoz, amelyben előírja az említett 
jogszabályok szerinti kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve tevékenységek 
megszüntetését.

Or. en
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Módosítás 331
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
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Amennyiben a határozat címzettje 
nem hajlandó megfelelni az uniós jognak 
vagy a Hatáság által hozott egyedi 
határozatnak, a Hatóság eljárást indíthat 
a nemzeti bíróságokon, például ideiglenes 
intézkedést kérhet.

Or. en

Indokolás

A Hatóság hatáskörének a Giegold-jelentéssel összhangban való megerősítése céljából.

Módosítás 332
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en
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Módosítás 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A (2) vagy a (3) bekezdés szerinti határozat 
tárgyát képező tényekkel kapcsolatban a 
nemzeti felügyeleti hatóságok által hozott 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
az említett határozatokkal. Az illetékes 
hatóságoknak írásban megfelelő 
indokolást kell adniuk a megfelelés 
elmulasztásáról az ESRB és a Hatóság 
számára.

Or. en

Indokolás

A „teljesítsd vagy magyarázd meg” elv ösztönzőként szolgál az illetékes nemzeti hatóságok 
számára, hogy megfeleljenek a Hatóságok azon határozatainak, amelyek célja a potenciális 
vészhelyzetek kezelése.

Módosítás 334
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság rendszeres időközönként 
vagy az európai felügyeleti hatóság, az 
ESRB vagy a Tanács kérésére 
felülvizsgálja ezt a határozatot.

Or. en

Indokolás

A javaslat értelmében az európai felügyeleti hatóságoknak is biztosítani kell, hogy 
kezdeményezhessék a vészhelyzet meglétének megállapítását. 
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Módosítás 335
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
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az ESRB saját kezdeményezésére vagy 
a Hatóság, az Európai Parlament, a 
Tanács vagy a Bizottság kérésére 
felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett 
határozatot.

Or. en

Indokolás

Meg kell adni a jogot a Hatóságnak, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a 
Bizottságnak, hogy a vészhelyzetet bejelentő határozat felülvizsgálatát kérhessék.

Módosítás 336
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
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az ESRB rendszeres időközönként 
vagy az Európai Parlament vagy a 
Hatóság kérésére felülvizsgálja az (1) 
bekezdésben említett határozatot.

Or. en
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Módosítás 337
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ha az ESRB az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, rendszeres 
időközönként vagy a Hatóság, az Európai 
Parlament, Tanács vagy a Bizottság 
kérésére felülvizsgálja azt a határozatot, 
és adott esetben bejelenti a vészhelyzet 
elmúltát.

Or. en

Indokolás

A 10. cikkben meghatározott vészhelyzeteket szorosan nyomon kell követni. Ezenkívül az 
ESRB-nek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bejelentse a vészhelyzet elmúltát.  

Módosítás 338
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
10 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A Hatóság jelentésében meghatározza 
a (3) és (4) bekezdés értelmében a nemzeti 
hatóságoknak és pénzügyi 
intézményeknek címzett egyedi 
határozatokat.

Or. en
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Módosítás 339
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Ha egy vészhelyzet azonnali intézkedést 
tesz szükségessé, még mielőtt az ESRB 
határozatot hoz, a Hatóság elfogadhat a 
pénzügyi intézményekre általánosan és 
közvetlenül alkalmazandó határozatokat. 
Ezekről a sürgősségi intézkedésekről az 
ESRB-t haladéktalanul értesíteni kell. Ha 
az ESRB az értesítéstől számított 15 
napon belül nem erősíti meg a vészhelyzet 
fennállását, az intézkedések hatályukat 
vesztik.

Or. en

Indokolás

Vannak olyan esetek, amikor nagyon rövid időn belül kell intézkedéseket hozni, és amikor 
nehézséget jelent kivárni az ESRB teljes döntéshozatali eljárását. Ezért hasznos lenne, ha 
lehetővé tennék az európai felügyeleti hatóságok számára vészhelyzeti határozatok 
meghozatalát, azzal a feltétellel, hogy e határozatokról haladéktalanul értesítik az ESRB-t, és 
e határozatok csak két hétig lehetnek hatályban vagy azután, hogy az ESRB megerősíti a 
vészhelyzet fennállását. 

Módosítás 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely illetékes
hatóság nem ért egyet egy másik illetékes
hatóság eljárásával vagy egy 
intézkedésének tartalmával vagy a 
tétlenségével olyan területen, ahol az 1. 

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

említett jogszabályokban meghatározott 
esetekben, a Hatóság egy vagy több érintett 
illetékes hatóság kérésére a (2) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban segítheti a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat a megállapodás elérésében. 

Or. en

Módosítás 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely nemzeti 
felügyeleti hatóság nem ért egyet egy 
másik nemzeti felügyeleti hatóság 
eljárásával vagy egy intézkedésének 
tartalmával vagy a tétlenségével olyan 
területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok együttműködést, 
koordinációt vagy közös döntéshozatalt 
írnak elő egynél több tagállam nemzeti 
felügyeleti hatóságai számára, a Hatóság 
egy vagy több érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság kérésére a (2) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban 
segítheti a nemzeti felügyeleti hatóságokat 
a megállapodás elérésében. Az 1. mondat 
nem vonatkozik arra az esetre, hogy az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt 
jogszabályok alapján a végső döntés a 
csoportfelügyeleti hatóságot illeti meg. 

Or. de

Indokolás

A Szolvencia II. rendelkezik a csoportfelügyeleti hatóság megerősítéséről. Amennyiben a 
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kollégium nem jutott megegyezésre, a csoportfelügyeleti hatóság rendelkezik többek között a 
végső döntés jogával a csoportszintű belső modell jóváhagyása terén. A csoportfelügyeleti 
hatóság felelősségi körébe tartozik a csoportszintű felügyelet. Ezt az egyértelmű 
felelősségmegállapítást nem áshatja alá egy olyan mechanizmus, amely szerint elégedetlen 
nemzeti hatóságok bevonhatják az EIOPA-t annak érdekében, hogy mégis más döntést érjenek 
el. 

Módosítás 342
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely nemzeti 
felügyeleti hatóság nem ért egyet egy 
másik nemzeti felügyeleti hatóság 
eljárásával vagy egy intézkedésének 
tartalmával vagy a tétlenségével olyan 
területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok együttműködést, 
koordinációt vagy közös döntéshozatalt 
írnak elő egynél több tagállam nemzeti 
felügyeleti hatóságai számára, és nem 
engedi át a végső felelősséget a 
csoportfelügyeleti hatóság részére, a 
Hatóság saját kezdeményezésére vagy egy 
vagy több érintett nemzeti felügyeleti 
hatóság kérésére a (2) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban 
vezető szerepet vállalhat a nemzeti 
felügyeleti hatóságok segítésében, hogy
megállapodást érjenek el.

Or. en

Indokolás

Ha az ágazati jogszabály már átengedik a végső felelősséget a csoportfelügyeleti hatóság 
részére, például a Szolvencia II. révén, fontos tisztázni, hogy ez elsőbbséget élvez az európai 
felügyeleti hatóságok hatásköre felett. Más esetben nem lenne egyértelmű, hogy az ágazati 
jogszabály vagy az európai felügyeleti hatóság hatásköre – amelyet tulajdonképpen az ágazati 
jogszabályok biztosítanak – élvez-e elsőbbséget.
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Módosítás 343
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 344
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

írnak elő egynél több tagállam nemzeti 
felügyeleti hatóságai számára, és nem 
engedi át a végső felelősséget a 
csoportfelügyeleti hatóság részére, a 
Hatóság egy vagy több érintett nemzeti 
felügyeleti hatóság kérésére a (2) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban segítheti a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat a megállapodás elérésében. 

Or. en

Indokolás

Ha az európai felügyeleti hatóságok közvetlen intézkedéseket alkalmazhatnak pénzügyi 
intézményekkel szemben, az a pénzügyi intézmények számára bizalmi konfliktust okozhat a 
napi szintű felügyeletet ellátó nemzeti szerv és az európai felügyeleti hatóság között. Ez oda 
vezethet, hogy a vállalatok kénytelenek megpróbálni egymásnak ellentmondó/következetlen 
határozatokat alkalmazni. A jogbizonytalanság elkerülése érdekében minden határozatot a 
nemzeti felügyeleti szerven keresztül kell a vállalatokra alkalmazni.

Módosítás 345
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
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely nemzeti 
felügyeleti hatóság nem ért egyet egy 
másik nemzeti felügyeleti hatóság 
eljárásával vagy egy intézkedésének 
tartalmával vagy a tétlenségével olyan 
területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok együttműködést, 
koordinációt vagy közös döntéshozatalt 
írnak elő egynél több tagállam nemzeti 
felügyeleti hatóságai számára, a Hatóság 
saját kezdeményezésére vagy egy vagy 
több érintett nemzeti felügyeleti hatóság 
kérésére a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban 
vezető szerepet vállal a nemzeti felügyeleti 
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hatóságok segítésében, hogy 
megállapodást érjenek el.

Or. en

Módosítás 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.
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Módosítás 347
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
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A 9. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül, ha valamely nemzeti 
felügyeleti hatóság nem ért egyet egy 
másik nemzeti felügyeleti hatóság 
eljárásával vagy egy intézkedésének 
tartalmával vagy a tétlenségével olyan 
területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok együttműködést, 
koordinációt vagy közös döntéshozatalt 
írnak elő egynél több tagállam nemzeti 
felügyeleti hatóságai számára, a Hatóság 
saját kezdeményezésére vagy egy vagy 
több érintett nemzeti felügyeleti hatóság 
kérésére a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban 
vezető szerepet vállalhat a nemzeti 
felügyeleti hatóságok segítésében, hogy 
megállapodást érjenek el.

Or. en

Módosítás 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely 
nemzeti felügyeleti hatóság nem ért egyet 
egy másik nemzeti felügyeleti hatóság 
eljárásával vagy egy intézkedésének 
tartalmával vagy a tétlenségével olyan 
területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében 

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

területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok együttműködést, 
koordinációt vagy közös döntéshozatalt 
írnak elő egynél több tagállam nemzeti 
felügyeleti hatóságai számára, a Hatóság az 
együttműködésre kötelezett nemzeti 
felügyeleti hatóságok legalább 
egyharmadának kérésére a (2) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban segítheti a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat a megállapodás elérésében. 

Or. de

Indokolás

A 2009. évi Szolvencia II. irányelv éppen arról rendelkezik, hogy a tényállást jól ismerő 
csoportfelügyeleti hatóságot meg kell erősíteni. A csoportfelügyeleti hatóság felelősségi 
körébe tartozik a csoportszintű felügyelet. Ezt az egyértelmű felelősségmegállapítást nem 
áshatja alá egy olyan mechanizmus, amely szerint elégedetlen nemzeti hatóságok bevonhatják 
az EIOPA-t annak érdekében, hogy aztán mégis más döntést érjenek el. 

Módosítás 349
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 350
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
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Ha az egyeztető szakasz végén a nemzeti 
felügyeleti hatóságok nem jutottak 
megállapodásra, a Hatóság – a 29. cikk (1) 
bekezdése második albekezdésével 
összhangban – az érintett illetékes 
hatóságok tekintetében kötelező erejű
határozatot hoz a véleménykülönbség 
rendezése érdekében, amelyben felszólítja 
őket az ügy az uniós joggal összhangban 
történő rendezésére.

Or. en

Módosítás 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Ha az egyeztető szakasz végén a nemzeti 
felügyeleti hatóságok nem jutottak 
megállapodásra, a Hatóság az érintett 
illetékes hatóságok tekintetében kötelező 
erejű határozatot hozhat, amelyben 
felszólítja őket konkrét intézkedések 
meghozatalára vagy valamely cselekvés 
mellőzésére az ügy rendezése érdekében, 
az uniós jognak való megfelelés 
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biztosítása céljából.

Or. en

Indokolás

A hatékony és eredményes felügyelet és a jogbiztonság biztosítása, valamint a felügyeleti 
közösségen belüli bizalom előmozdítása érdekében a Hatóság által a nézetkülönbségek 
rendezésére hozott határozatoknak kötelező erejűnek kell lenniük a határozok címzettjeire 
nézve. Az uniós jogszabályi keret nem teszi lehetővé, hogy mérlegelési jogkört biztosítsanak a 
Hatóság számára. Ezért a Hatóság azon jogköre, hogy felügyelettel kapcsolatos kérdésekben 
nézeteltéréseket rendezzen le, nem lehet összhangban a közösségi joggal. Ehelyett e 
vitarendezési jogkörnek az uniós joggal való összhang biztosítására kellene irányulnia. 

Módosítás 352
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Ha az egyeztető szakasz végén a nemzeti 
felügyeleti hatóságok nem jutottak 
megállapodásra, a Hatóság határozatot 
hozhat, amelyben felszólítja őket konkrét 
intézkedések meghozatalára vagy valamely 
cselekvés mellőzésére az ügy rendezése 
érdekében, az uniós jognak való 
megfelelés biztosítása céljából.

Or. en

Módosítás 353
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha 
valamely nemzeti felügyeleti hatóság nem 
felel meg a Hatóság határozatának, és így 

törölve
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nem biztosítja, hogy a pénzügyi intézmény 
teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok értelmében rá 
közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a 
Hatóság a pénzügyi intézménynek címzett 
egyedi határozatot hozhat, amelyben 
előírja a közösségi jog szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését. 

Or. en

Módosítás 354
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
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 258. cikke szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely 
nemzeti felügyeleti hatóság nem felel meg 
a Hatóság határozatának, és így nem 
biztosítja, hogy a pénzügyi intézmény 
teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok értelmében rá 
közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a 
Hatóság a pénzügyi intézménynek címzett 
egyedi határozatot hoz, amelyben előírja a 
közösségi jog szerinti kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve tevékenységek 
megszüntetését.

Or. en
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Módosítás 355
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
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság hozzájárul a 2006/48/EK 
irányelvben említett felügyeleti 
kollégiumok hatékony és következetes 
működésének ösztönzéséhez, és a 
közösségi jogszabályok minden 
kollégiumot átfogóan egységes 
alkalmazásának elősegítéséhez.

1. A Hatóság hozzájárul a 2006/48/EK 
irányelvben említett felügyeleti 
kollégiumok hatékony, eredményes és 
következetes működésének ösztönzéséhez 
és nyomon követéséhez, és az uniós jog
minden kollégiumot átfogóan egységes 
alkalmazásának elősegítéséhez.

Or. en

Módosítás 356
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A felügyeleti kollégiumokban működő 
felügyeletekkel együttműködve, a 
kollégiumok munkájának megkönnyítése 
érdekében a Hatóság meghatározza és 
szükség szerint összegyűjti a nemzeti 
felügyeleti hatóságoktól az összes lényeges 
információt.

3. A Hatóság segíti a felügyeleti 
kollégiumokban működő felügyeleteket, 
meghatározza és szükség szerint 
összegyűjti a nemzeti felügyeleti 
hatóságoktól az összes lényeges 
információt a kollégiumok munkájának 
megkönnyítése érdekében. A Hatóság 
minden tekintetben figyelembe veszi az 
illetékes nemzeti hatóságok és a harmadik 
országbeli felügyeletek között meglévő 
megállapodásokat, tekintetbe véve a 
nemzetközi kollégiumok központi 
válságkezelő csoportjait, amelyek teljes 
körű hozzáféréssel rendelkeznek az 
információkhoz. A Hatóság a 
válságkezelő csoportok egyik tagja lesz.

Or. en
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Módosítás 357
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Központi rendszert létesít és kezel, 
amellyel elérhetővé teszi az információkat 
a felügyeleti kollégiumokban részt vevő 
nemzeti felügyeleti hatóságok számára. 

törölve

Or. en

Módosítás 358
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
12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Hatóság a 7. és a 8. cikk alapján 
elfogadott technikai standardokat, 
iránymutatásokat és ajánlásokat adhat ki 
a felügyeleti működés, illetve a felügyeleti 
kollégiumok által elfogadott legjobb 
gyakorlatok harmonizálása érdekében.

Or. en
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Módosítás 359
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A jogilag kötelező erejű közvetítői 
szerep lehetővé teszi az új Hatóságok 
számára az illetékes nemzeti hatóságok 
közötti viták rendezését, a 11. cikkben 
meghatározott eljárás alapján.

Or. en

Indokolás

A Hatóságnak képesnek kell lennie egy (folyamatban levő) vitát megoldani két felügyelet 
között, a 11. cikkben meghatározott eljárást követve. 

Módosítás 360
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
12 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A jogilag kötelező erejű közvetítői 
szerep lehetővé teszi az új Hatóságok 
számára a nemzeti felügyeletek közötti 
viták rendezését, a 11. cikkben 
meghatározott eljárás alapján. Ha nem 
sikerül megállapodásra jutni egy 
határokon átnyúló tevékenységet végző 
intézmény felügyeletei között, a 
Hatóságnak képesnek kell lennie arra, 
hogy az érintett intézményre vonatkozóan 
közvetlenül alkalmazandó felügyeleti 
döntéseket hozzon.

Or. en
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Módosítás 361
Kay Swinburne

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi 

intézmények felügyelete
A nemzeti hatóságok prudenciális 
felügyeletet gyakorolnak az uniós 
dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények felett.
A Hatóság – az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel és az 
illetékes hatóságokkal együttműködésben 
– tájékoztatási mintát dolgoz ki a jelentős 
intézmények számára, 
rendszerkockázataik hatékony és 
eredményes kezelésének biztosítása 
érdekében.
A Hatóság az európai betétesek védelme 
érdekében elősegíti az Európa-szerte 
működő betéti garanciarendszerek jobb 
összehangolását.

Or. en

Módosítás 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
A hatóság fejlődése

A Hatóság az Unióban és nemzetközi 
szinten elismert legjobb gyakorlatoknak 
megfelelően fejlődik. Ehhez kapcsolódóan 
az egyik megközelítés a Hatóság általi 
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közvetlen felügyelet új szintjének 
létrehozása lehet. A nemzetközi szinten 
megjelenő torzulások elkerülése, valamint 
az európai pénzügyi felügyeleti rendszer 
megerősítése érdekében a közvetlen 
felügyelet bevezetését gondosan értékelni 
és mérlegelni kell, hogy értékkel 
gazdagítsák a nagy pénzügyi intézmények 
felügyeletét, amelyek közül sok az 
Unióban tevékenykedő, globális jellegű 
intézmény. Ez mindenekelőtt azokra a 
nagy pénzügyi intézményekre vonatkozik, 
amelyek vállalati szolgáltatásokat és más 
olyan tevékenységeket is végeznek, 
amelyek rendszerkockázatot jelenthetnek 
a belső piac számára, valamint a 
nemzetközi szinten meghatározott és 
megnevezett, rendszerszerű pénzügyi 
intézményekre. Ezt a kérdést e rendelet –
a 66. cikkben előírt – első felülvizsgálata 
alkalmával, azaz legkésőbb a 
hatálybalépést követő három éven belül 
alaposabban megvizsgálják.

Or. en

Módosítás 363
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
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a cikk
Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi 

intézmények felügyelete
1. A nemzeti hatóságok – közvetítőként 
fellépve és a Hatóság utasításait követve –
prudenciális felügyeletet gyakorolnak az 
uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények felett annak garantálása 
érdekében, hogy Unió-szerte azonos 
felügyeleti szabályok kerüljenek 
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alkalmazásra. 
2. A Hatóság benyújtja felügyeleti 
szabályainak tervezetét a Bizottságnak, és 
ezzel egy időben az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. A Bizottság a 7., illetve a 
8. cikkben meghatározott eljárás alapján 
jóváhagyja a felügyeleti szabályok 
tervezetét. 
3. A felügyelőtanács által a 29. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban hozott döntés azonosítja az 
uniós dimenzióval rendelkező, jelentős 
biztosító intézményeket.  Az ilyen pénzügyi 
intézmények azonosítási kritériumainak 
figyelembe kell venniük a Pénzügyi 
Stabilitási Tanács, a Nemzetközi 
Valutaalap és a Nemzetközi Fizetések 
Bankja (BIS) által megállapított 
kritériumokat.
4. A Hatóság – az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel 
együttműködésben – tájékoztatási mintát 
dolgoz ki a jelentős biztosító intézmények 
számára, rendszerkockázataik hatékony és 
eredményes kezelésének biztosítása 
érdekében. 
5. Az uniós dimenzióval rendelkező 
biztosító intézmények társfelelősségének 
biztosítása, az uniós kötvénytulajdonosok 
és kedvezményezettek érdekeinek védelme, 
valamint a rendszerszerű pénzügyi válság 
miatt az adófizetőkre háruló költségek 
csökkentése érdekében létre kell hozni az 
Európai Biztosítási Garanciarendszert (a 
továbbiakban: Rendszer). A Rendszer 
abban is szerepet kap, hogy segítse a 
nehézségekkel küzdő uniós pénzügyi 
intézményeket, amikor az ilyen 
nehézségek veszélyeztethetik az Unió 
egységes pénzügyi piacának pénzügyi 
stabilitását. A Rendszert az intézmények 
hozzájárulásából finanszírozzák. E 
hozzájárulások felváltják a hasonló 
jellegű nemzeti biztosítási 
garanciarendszereknek fizetett 
hozzájárulásokat. 
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6. Amennyiben a biztosítók által fizetett 
hozzájárulásokból összegyűlt források 
nem elegendőek a válság megoldásához, a 
Rendszer képes arra, hogy hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír-kibocsátás révén 
növelje forrásait.  A tagállamok –
rendkívüli körülmények esetén –
garanciák biztosítása révén, illetve a 
vállalt kockázatot megfelelően tükröző díj 
ellenében elősegíthetik a Rendszer 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-
kibocsátását. E garanciákat a tagállamok 
a (7) bekezdésben megállapított 
kritériumok alapján közösen vállalják.
7. Amennyiben rendkívüli, kivételes 
körülmények esetén és rendszerszintű 
válság közepette egy vagy több intézmény 
fizetésképtelenné válik és a rendelkezésre 
álló források nem elegendőek, az érintett 
tagállam egy megfelelően módosított 
egyetértési megállapodásban megállapított 
elvekkel összhangban kezeli ezt a terhet. 
8. A Rendszerbeli tagság a meglévő 
nemzeti biztosítási garanciarendszerek 
tagságának helyébe lép, az abban részt 
vevő uniós pénzügyi intézmények 
esetében. A Rendszert öt évig az európai 
felügyeleti hatóság (Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatóság) által kinevezett tanács irányítja. 
A tanács tagjait a nemzeti hatóságok 
személyzetéből választják ki. A Rendszer 
konzultációs tanácsot is létrehoz, amelyet 
a Rendszerben részt vevő biztosító 
intézmények alkotnak.

Or. en



PE439.921v02-00 62/73 AM\811328HU.doc

HU

Módosítás 364
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
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi 

intézmények felügyelete
1. Az uniós dimenzióval rendelkező, az 
Unióban tevékenykedő pénzügyi 
intézmények felügyelete tekintetében a 
Hatóság tölti be az elsődleges illetékes 
hatóság szerepét. Ezek az intézmények az 
illetékes nemzeti hatóságokon keresztül 
végzik tevékenységüket, amelyek a 
felhatalmazott hatóság szerepét töltik be. 
2. A Bizottság a 7a–7d. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az uniós 
dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények jellemzőinek meghatározása 
érdekében. Ezek a jogi aktusok 
határozatok, amelyek tartalmazzák azon 
intézmények jegyzékét, amelyeket uniós 
dimenzióval rendelkező, az Unióban 
működő pénzügyi intézménynek 
tekintenek. 
3. Az ilyen pénzügyi intézmények 
azonosítását szolgáló kritériumoknak 
figyelembe kell venniük legalább az 
alábbiakat: piaci részesedés azon 
tagállamokban, ahol a pénzügyi 
intézmény tevékenységet folytat, összes 
eszközök, az összes uniós eszköz piaci 
részesedése, valamint uniós és nem uniós 
alapú tényleges tulajdonjog.
Ha egy ilyen pénzügyi intézmény több 
ágazatra is kiterjeszti tevékenységét, az 
európai felügyeleti hatóság (vegyes 
bizottság) határoz arról, hogy a Hatóság 
mely része lép fel elsődleges illetékes 
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hatóságként.

Or. en

Módosítás 365
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
12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
Határokon átnyúló tevékenységet végző 

pénzügyi intézmények felügyelete
1. Az uniós dimenzióval rendelkező 
pénzügyi intézmények társfelelősségének 
biztosítása, az uniós betétesek érdekeinek 
védelme, valamint a rendszerszerű 
pénzügyi válság miatt az adófizetőkre 
háruló költségek csökkentése érdekében 
létre kell hozni az Európai Pénzügyi 
Védelmi Alapot (a továbbiakban: az 
Alap). Az Alap szerepet kap abban, hogy 
segítse a nehézségekkel küzdő uniós 
pénzügyi intézményeket, amikor az ilyen 
nehézségek veszélyeztethetik az Unió 
egységes pénzügyi piacának pénzügyi 
stabilitását. Az Alapot ezen intézmények 
hozzájárulásából finanszírozzák. E 
hozzájárulások felválthatják a hasonló 
jellegű nemzeti alapokba befizetett 
hozzájárulásokat.
2. Amennyiben a piaci szereplők által 
befizetett hozzájárulásokból összegyűlt 
források nem elegendőek a válság 
megoldásához, az Alap képes arra, hogy 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
kibocsátás révén növelje forrásait.  A 
tagállamok – rendkívüli körülmények 
esetén – garanciák biztosítása révén, 
illetve a vállalt kockázatot megfelelően 
tükröző díj ellenében elősegíthetik az Alap 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-
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kibocsátását. E garanciákat a tagállamok 
a (3) bekezdésben megállapított 
kritériumok alapján közösen vállalják.
3. Amennyiben rendkívüli, kivételes 
körülmények esetén és rendszerszerű 
válság közepette egy vagy több intézmény 
fizetésképtelenné válik és a rendelkezésre 
álló források nem elegendőek, az érintett 
tagállam a következő kritériumokkal 
összhangban kezeli ezt a terhet: a válság 
gazdasági hatása az érintett tagállamokra 
és a betétekre, eszközökre, az érintett 
intézmények befolyó bevételeinek 
elosztására.
4. Az Alapbeli tagság a meglévő nemzeti 
rendszerek tagságának helyébe lép, az 
abban részt vevő uniós pénzügyi 
intézmények esetén. Az Alapot öt évig az 
európai felügyeleti hatóság (Értékpapír-
piaci Felügyeleti Hatóság) által kinevezett 
tanács irányítja. A tanács tagjait a 
nemzeti hatóságok személyzetéből 
választják ki. Az Alap konzultációs 
tanácsot is létrehoz, amelyet az Alapban 
részt vevő pénzügyi intézmények alkotnak.

Or. en

Módosítás 366
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nemzeti felügyeleti hatóságok 
kétoldalú megállapodás révén más nemzeti 
felügyeleti hatóságokra ruházhatnak át
feladatokat és felelősségi köröket. 

1. A tagállamok lehetővé teszik az illetékes 
hatóságok számára, hogy kétoldalú 
megállapodás révén és az e cikkben 
meghatározott feltételekre is figyelemmel 
más nemzeti felügyeleti hatóságokra 
feladatokat és felelősségi köröket 
ruházzanak át. A tagállamok egyedi 
rendelkezéseket állapíthatnak meg, 
amelyeknek meg kell felelni azelőtt, hogy 
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illetékes hatóságaik ilyen 
megállapodásokat kötnének, és az 
átruházás hatályát arra a mértékre 
korlátozhatják, amely a határokon 
átnyúló tevékenységet végző pénzügyi 
intézmények és csoportok hatékony 
felügyeletéhez szükséges. 

Or. en

Módosítás 367
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nemzeti felügyeleti hatóságok 
kétoldalú megállapodás révén más illetékes
nemzeti felügyeleti hatóságokra 
ruházhatnak át feladatokat és felelősségi 
köröket. 

1. Az illetékes hatóságok megállapodás 
révén más illetékes nemzeti hatóságokra 
ruházhatnak át feladatokat és felelősségi 
köröket.

Or. en

Módosítás 368
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az átruházható vagy együttesen 
gyakorolható feladatok és felelősségi körök 
meghatározásával és a legjobb gyakorlatok 
terjesztésével a Hatóság megkönnyíti a 
nemzeti felügyeleti hatóságok között a 
feladatok és felelősségi körök átruházását. 

2. Az átruházható vagy együttesen 
gyakorolható feladatok és felelősségi körök 
meghatározásával és a legjobb gyakorlatok 
terjesztésével, valamint megfelelő 
többoldalú keretek kidolgozásával a 
Hatóság megkönnyíti a nemzeti felügyeleti 
hatóságok között a feladatok és felelősségi 
körök átruházását. 

Or. en
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Módosítás 369
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az átruházható vagy együttesen 
gyakorolható feladatok és felelősségi körök 
meghatározásával és a legjobb gyakorlatok 
terjesztésével a Hatóság megkönnyíti a 
nemzeti felügyeleti hatóságok között a 
feladatok és felelősségi körök átruházását. 

2. Az átruházható vagy együttesen 
gyakorolható feladatok és felelősségi körök 
meghatározásával és a legjobb gyakorlatok 
terjesztésével a Hatóság ösztönzi és 
megkönnyíti a nemzeti felügyeleti 
hatóságok között a feladatok és felelősségi 
körök átruházását. 

Or. en

Módosítás 370
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A felelősségi körök átruházása az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokban megállapított hatáskörök 
újbóli kiosztásával jár. Az átruházott 
hatáskörökhöz kapcsolódó eljárás, 
végrehajtás, illetve közigazgatási és 
bírósági felülvizsgálat tekintetében a 
felhatalmazott hatóság joghatóságára 
alkalmazandó jog az irányadó.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 371
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az összes érintett fél megfelelő 
tájékoztatása érdekében a Hatóság 
megfelelő módon közzéteszi a nemzeti 
felügyeleti hatóságok által kötött átruházási 
megállapodásokat. Ezek a megállapodások 
hivatkoznak az érintett illetékes hatóságok 
felelősségére.

Or. en

Módosítás 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Nem köthető kétoldalú hatáskör-
átruházási megállapodás olyan 
intézményekkel, amelyeket a 12a. cikk 
értelmében határokon átnyúló 
tevékenységet végző, jelentős pénzügyi 
intézményként azonosítottak.

Or. en
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Módosítás 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) ösztönzi a legjobb gyakorlatok 
kialakulását, ideértve a nemzeti hatóságok 
és a vonatkozó érdekelt felek – például 
fogyasztók, vagy az ágazati 
munkavállalókat képviselő 
szakszervezetek, mint a közös felügyeleti 
kultúra alkotóelemei – közötti hatékony és 
építő jellegű párbeszédet;

Or. en

Indokolás

A nemzeti szintű felügyeleti hatóságok sokat nyerhetnek azzal, hogy a vonatkozó érdekelteket 
– például munkavállalókat és fogyasztókat – bevonják a munkájukba. Az ágazatban 
foglalkoztatott munkavállalók fontos ismeretekkel szolgálhatnak a vállalatok tényleges üzleti 
gyakorlatairól (javadalmazási struktúrák, ösztönző rendszerek, készségek, 
munkakörülmények), valamint arról, hogy e gyakorlatok milyen hatással vannak a vállalat 
kockázati profiljára.

Módosítás 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bb) biztosítja, hogy a hatóságok 
figyelembe veszik a munkavállalóktól 
származó, a vállalatok üzleti gyakorlataira 
– például javadalmazási struktúrákra, 
ösztönző rendszerekre, készségekre, 
munkakörülményekre – vonatkozó 
információkat;
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Or. en

Indokolás

A nemzeti szintű felügyeleti hatóságok sokat nyerhetnek azzal, hogy a vonatkozó érdekelteket 
– például munkavállalókat és fogyasztókat – bevonják a munkájukba. Az ágazatban 
foglalkoztatott munkavállalók fontos ismeretekkel szolgálhatnak a vállalatok tényleges üzleti 
gyakorlatairól (javadalmazási struktúrák, ösztönző rendszerek, készségek, 
munkakörülmények), valamint arról, hogy e gyakorlatok milyen hatással vannak a vállalat 
kockázati profiljára.

Módosítás 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nemzeti szintű felügyeleti hatóságok sokat nyerhetnek azzal, hogy a vonatkozó érdekelteket 
– például munkavállalókat és fogyasztókat – bevonják a munkájukba. Az ágazatban 
foglalkoztatott munkavállalók fontos ismeretekkel szolgálhatnak a vállalatok tényleges üzleti 
gyakorlatairól (javadalmazási struktúrák, ösztönző rendszerek, készségek, 
munkakörülmények), valamint arról, hogy e gyakorlatok milyen hatással vannak a vállalat 
kockázati profiljára.

Módosítás 376
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) tanáccsal szolgál a megfelelő uniós és 
nemzetközi szervezetek számára, hogy 
elősegítse kiváló minőségű egységes 
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felügyeleti standardok, köztük beszámolási 
és számviteli standardok kidolgozását;

Or. en

Indokolás

Az európai felügyeleti hatóságoknak tanáccsal kell szolgálnia a standardokat megállapító 
európai és nemzetközi szervezetek számára, ha szükséges a nemzetközi standardok 
harmonizálása, de magának a hatóságnak nem szabad közvetlenül új standardok 
kidolgozásával foglalkoznia, ha azt a feladatot már kiadták valamely európai vagy nemzetközi 
szervezetnek.

Módosítás 377
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 378
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 379
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 380
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szakértői értékelés alapján a Hatóság 
ajánlásokat bocsáthat ki az érintett nemzeti 
felügyeleti hatóságok részére.

3. A szakértői értékelés alapján a Hatóság 
a 8. cikk szerinti iránymutatásokat és 
ajánlásokat bocsáthat ki az érintett nemzeti 
felügyeleti hatóságok részére, vagy az 
illetékes hatóságoknak címzett határozatot 
vagy a 7–7d. cikk szerinti technikai 
standardokat fogadhat el. 

Or. en

Módosítás 382
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szakértői értékelés alapján a Hatóság 
ajánlásokat bocsáthat ki az érintett nemzeti 
felügyeleti hatóságok részére.

3. A szakértői értékelés alapján a Hatóság 
ajánlásokat bocsáthat ki az érintett nemzeti 
felügyeleti hatóságok részére vagy más 
megfelelő intézkedéseket alkalmazhat e 
hatóságok tekintetében.

Or. en

Módosítás 383
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Hatóság nyilvánosságra hozza a 
szakértői értékelések eredményét, 



AM\811328HU.doc 73/73 PE439.921v02-00

HU

valamint a szekértői értékelésekben 
azonosítható legjobb gyakorlatokat.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság előmozdítása érdekében nyilvánosságra kell hozni a szakértői értékelések 
eredményét, valamint a szekértői értékelésekben azonosítható legjobb gyakorlatokat.


