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Módosítás 412
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökkel 
élhet, ha az illetékes hatóság nem 
alkalmazza vagy 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

Módosítás 413
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi szabályok következetes 
alkalmazása

Az Európai Unió jogának megsértése

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

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökkel 
élhet, ha az illetékes hatóság nem helyesen, 
láthatóan az uniós jogot megsértve 
alkalmazza 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 414
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 az illetékes 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 az illetékes 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 egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Hatóságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy kivizsgálja a technikai standardok alkalmazásának esetleges 
megsértésének eseteit.

Módosítás 415
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AM\812976HU.doc 5/76 PE440.017v02-00

HU

Or. en

Módosítás 416
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes 
hatóság vagy a Bizottság, az Európai 
Parlament, a Tanács vagy a banki 
érdekképviseleti csoport kérésére, vagy 
saját kezdeményezésére és az érintett 
illetékes hatóság tájékoztatását követően 
kivizsgálhatja az uniós jog feltételezett 
helytelen alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A piaci szereplők egyszerűen ellenőrizhetik, hogy a tagállamokban miként hajtották végre az 
uniós rendeletet, ezért a banki érdekképviseleti csoportot fel kell jogosítani arra, hogy a jog 
alkalmazásával kapcsolatban kéréssel éljen. Az intézményi egyensúly megőrzése érdekében 
biztosítani kell, hogy akár az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére is kivizsgálást 
lehessen indítani.
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Módosítás 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes 
hatóság vagy a Bizottság, az Európai 
Parlament, a Tanács vagy a banki 
érdekképviseleti csoport kérésére, vagy 
saját kezdeményezésére és az érintett 
illetékes hatóság tájékoztatását követően 
kivizsgálhatja az uniós jog feltételezett 
helytelen alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Az eredeti szövegben lévő hiba kiigazítása.

Módosítás 418
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



AM\812976HU.doc 7/76 PE440.017v02-00

HU

Módosítás 419
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg a 
közösségi jognak a Hatóság ajánlásának 
kézhezvételétől számított húsz 
munkanapon belül, a Bizottság a 
Hatóságtól kapott tájékoztatást követően 
vagy saját kezdeményezésére hivatalos 
véleményt adhat ki, amelyben előírja az 
illetékes hatóság számára, hogy hozza meg 
az európai uniós jognak való 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket. A 
Bizottság hivatalos véleményében 
figyelembe veszi a Hatóság ajánlásait.

Or. en

Módosítás 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása és az egységes európai felügyeleti szabálykönyv 
végrehajtásával kapcsolatos jogbiztonság megteremtéséhez való hozzájárulás érdekében a 
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Hatóság számára lehetővé kell tenni, hogy meg tudja állapítani az uniós jog esetleges 
megsértését. 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 hatóságokra számára, hogy – egy hónapon belül 
eleget téve az Európai Bankfelügyeleti Hatóság ajánlásának – végére járjanak a jogsértési 
eseteknek.

Módosítás 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása és az egységes európai felügyeleti szabálykönyv 
végrehajtásával kapcsolatos jogbiztonság megteremtéséhez való hozzájárulás érdekében a 
Hatóság számára lehetővé kell tenni, hogy meg tudja állapítani az uniós jog esetleges 
megsértését. 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 hatóságokra számára, hogy – egy hónapon belül 
eleget téve az Európai Bankfelügyeleti Hatóság ajánlásának – végére járjanak a jogsértési 
eseteknek.
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Módosítás 422
Marta Andreasen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A felügyeleti hatóság az illetékességi területén belül közvetlenül az illetékes nemzeti 
hatósággal lép kapcsolatba.

Módosítás 423
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.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása és az egységes európai felügyeleti szabálykönyv 
végrehajtásával kapcsolatos jogbiztonság megteremtéséhez való hozzájárulás érdekében a 
Hatóság számára lehetővé kell tenni, hogy meg tudja állapítani az uniós jog esetleges 
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megsértését. 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 hatóságokra számára, hogy – egy hónapon belül 
eleget téve az Európai Bankfelügyeleti Hatóság ajánlásának – végére járjanak a jogsértési 
eseteknek.

Módosítás 424
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság ezt a hivatalos véleményt az 
ajánlás elfogadását követően legkésőbb egy
hónappal kiadja. A Bizottság ezt az 
időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. 

Or. en

Módosítás 425
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

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása és az egységes európai felügyeleti szabálykönyv 
végrehajtásával kapcsolatos jogbiztonság megteremtéséhez való hozzájárulás érdekében a 
Hatóság számára lehetővé kell tenni, hogy meg tudja állapítani az uniós jog esetleges 
megsértését. 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 hatóságokra számára, hogy – egy hónapon belül 
eleget téve az Európai Bankfelügyeleti Hatóság ajánlásának – végére járjanak a jogsértési 
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eseteknek.

Módosítás 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az illetékes hatóságok minden szükséges 
információt a Hatóság rendelkezésére 
bocsátanak.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása és az egységes európai felügyeleti szabálykönyv 
végrehajtásával kapcsolatos jogbiztonság megteremtéséhez való hozzájárulás érdekében a 
Hatóság számára lehetővé kell tenni, hogy meg tudja állapítani az uniós jog esetleges 
megsértését. 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 hatóságokra számára, hogy – egy hónapon belül 
eleget téve az Európai Bankfelügyeleti Hatóság ajánlásának – végére járjanak a jogsértési 
eseteknek.

Módosítás 427
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az illetékes hatóságok minden szükséges 
információt a Hatóság rendelkezésére 
bocsátanak annak érdekében, hogy 
megelőzzék az erkölcsi kockázatból eredő 
problémákat.

Or. en
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Módosítás 428
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása és az egységes európai felügyeleti szabálykönyv 
végrehajtásával kapcsolatos jogbiztonság megteremtéséhez való hozzájárulás érdekében a 
Hatóság számára lehetővé kell tenni, hogy meg tudja állapítani az uniós jog esetleges 
megsértését.

Módosítás 429
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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alkalmazandók – a pénzügyi 
intézménynek címzett egyedi határozatot 
hozhat, amelyben előírja a közösségi jog 
szerinti kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges intézkedések meghozatalát, 
beleértve tevékenységek megszüntetését.
A Hatóság határozatának összhangban 
kell lennie a Bizottság által a (4) bekezdés 
alapján hozott határozattal. 

Or. en

Indokolás

Nem tartom helyénvalónak, hogy az európai felügyeleti hatóságok közvetlenül fogadjanak el 
kötelező erejű határozatokat az egyes pénzügyi intézményekről. Mivel az illetékes nemzeti 
hatóságok felelősek a pénzügyi intézmények napi szintű felügyeletéért, jogilag kívánatosabb, 
hogy az európai felügyeleti hatóság arra kötelezze a nemzeti hatóságot, hogy az európai uniós 
jog alkalmazásáról folytatott vita során hozott határozatot követően változtasson a piaci 
gyakorlatokon.

Módosítás 430
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 
az illetékes hatóság nem felel meg az e 
cikk (4) bekezdésében említett 
határozatnak az abban meghatározott 
időtartamon belül, és ha a piaci verseny 
egyenlő feltételeinek fenntartása vagy 
helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer 
szabályos működésének és integritásának 
biztosítása érdekében szükséges, hogy az 
illetékes hatóság kellő időben orvosolja a 
megfelelés hiányát, a Hatóság –
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok vonatkozó előírásai 
a pénzügyi intézményekre közvetlenül 
alkalmazandók – a pénzügyi 
intézménynek címzett egyedi határozatot 

törölve
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hozhat, amelyben előírja a közösségi jog 
szerinti kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges intézkedések meghozatalát, 
beleértve tevékenységek megszüntetését.
A Hatóság határozatának összhangban 
kell lennie a Bizottság által a (4) bekezdés 
alapján hozott határozattal. 

Or. en

Módosítás 431
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha 
elmulasztják az e cikk (4) bekezdésében 
említett határozatnak való megfelelést az 
abban meghatározott időtartamon belül, ha 
a megfelelés ilyen elmulasztása jelentős 
hatást gyakorol az érintett illetékes 
hatóság tagállamától eltérő tagállamok 
pénzügyi rendszerére, és ha a piaci verseny 
egyenlő feltételeinek fenntartása vagy 
helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer 
szabályos működésének és integritásának 
biztosítása érdekében szükséges, hogy az 
említett illetékes 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.

Or. en
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Módosítás 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A pénzügyi intézményekre az európai uniós jog megsértése esetén közvetlenül alkalmazandó 
egyedi határozatok elfogadására irányuló hatáskör, az Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak 
az európai uniós jog feltételezett megsértésének vagy alkalmazása elmulasztásának 
kivizsgálására irányuló saját hatáskörével együtt, az egyenlő feltételek megteremtésével 
biztosítani fogja az uniós jogszabályok és a technikai standardok helyes alkalmazását az EU 
joghatóságán belül.
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Módosítás 433
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 az 
illetékes hatóság nem felel meg az e cikk
(4) bekezdésében említett határozatnak az 
abban meghatározott időtartamon belül, és 
ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek 
fenntartása vagy helyreállítása, illetve a 
pénzügyi rendszer szabályos működésének 
és integritásának biztosítása érdekében 
szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő 
időben orvosolja a megfelelés hiányát, a 
Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályok 
vonatkozó előírásai a pénzügyi 
intézményekre közvetlenül alkalmazandók 
– a pénzügyi intézménynek címzett egyedi 
határozatot hozhat, amelyben előírja a 
közösségi jog szerinti kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve tevékenységek 
megszüntetését.

(6) A Szerződés 258. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az 
illetékes hatóság nem felel meg a (4) 
bekezdésben említett határozatnak az 
abban meghatározott időtartamon belül, és 
ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek 
fenntartása vagy helyreállítása, illetve a 
pénzügyi rendszer szabályos működésének 
és integritásának biztosítása érdekében 
szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő 
időben orvosolja a megfelelés hiányát, a 
Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályoknak megfelelően a 
pénzügyi intézménynek címzett egyedi 
határozatot hoz, amelyben előírja 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.
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Módosítás 434
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 258. cikke szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes 
hatóság nem felel meg az e cikk (4) 
bekezdésében említett határozatnak az 
abban meghatározott időtartamon belül, és 
ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek 
fenntartása vagy helyreállítása, illetve a 
pénzügyi rendszer szabályos működésének 
és integritásának biztosítása érdekében 
szükséges, hogy kellő időben orvosolják 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 európai uniós jog 
szerinti kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges intézkedések meghozatalát, 
beleértve tevékenységek megszüntetését.

Or. en

Módosítás 435
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az „amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok vonatkozó előírásai a 
pénzügyi intézményekre közvetlenül alkalmazandók” kikötést jogi okokból meg kell őrizni a 
szövegben.

Módosítás 436
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 
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the European Union law should not be restricted.

Módosítás 437
Udo Bullmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fent említett eljáráshoz kapcsolódó 
valamennyi jogi vagy bírósági költséget a 
Hatóság nevében a Bizottság viseli.

Or. en

Módosítás 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Abban az esetben, ha a Hatóság egy pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot fogad 
el, az egyenlő feltételek biztosítása érdekében e határoznak az érintett tagállamban működő 
összes többi – belföldön és a határokon átnyúlóan tevékenykedő – piaci szereplőre is 
vonatkoznia kell. A „tartsd be vagy indokold meg” elvet kell alkalmazni az illetékes hatóság 
által hozott azon intézkedések esetében, amelyek célja a Hatóság határozatainak nyomon 
követése és nem az e határozatoknak való egyszerű „megfelelés”.
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Módosítás 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Abban az esetben, ha a Hatóság egy pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot fogad 
el, az egyenlő feltételek biztosítása érdekében e határoznak az érintett tagállamban működő 
összes többi – belföldön és a határokon átnyúlóan tevékenykedő – piaci szereplőre is 
vonatkoznia kell. A „tartsd be vagy indokold meg” elvet kell alkalmazni az illetékes hatóság 
által hozott azon intézkedések esetében, amelyek célja a Hatóság határozatainak nyomon 
követése és nem az e határozatoknak való egyszerű „megfelelés”.

Módosítás 440
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Abban az esetben, ha a Hatóság a jogszabályok egységes alkalmazásával kapcsolatban egy 
pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot fogad el, az egyenlő feltételek biztosítása 
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érdekében e határoznak az érintett tagállamban működő összes többi – belföldön és a 
határokon átnyúlóan tevékenykedő – piaci szereplőre is vonatkoznia kell.

Módosítás 441
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 az 
illetékes hatóságok által hozott 
intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell 
lenniük az említett határozatokkal.

A (4) vagy a (6) bekezdés szerinti határozat 
tárgyát képező kérdésekkel kapcsolatban
hozott intézkedések esetén az illetékes 
hatóságoknak meg kell felelniük az 
említett határozatnak.

Or. en

Indokolás

Abban az esetben, ha a Hatóság egy pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot fogad 
el, az egyenlő feltételek biztosítása érdekében e határoznak az érintett tagállamban működő 
összes többi – belföldön és a határokon átnyúlóan tevékenykedő – piaci szereplőre is 
vonatkoznia kell. A „tartsd be vagy indokold meg” elvet kell alkalmazni az illetékes hatóság 
által hozott azon intézkedések esetében, amelyek célja a Hatóság határozatainak nyomon 
követése és nem az e határozatoknak való egyszerű „megfelelés”.

Módosítás 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A (4) vagy a (6) bekezdés szerinti határozat 
tárgyát képező kérdésekkel kapcsolatban
hozott intézkedések esetén az illetékes 
hatóságoknak meg kell felelniük az 
említett határozatnak.

Or. en
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Indokolás

Abban az esetben, ha a Hatóság egy pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot fogad 
el, az egyenlő feltételek biztosítása érdekében e határoznak az érintett tagállamban működő 
összes többi – belföldön és a határokon átnyúlóan tevékenykedő – piaci szereplőre is 
vonatkoznia kell. A „tartsd be vagy indokold meg” elvet kell alkalmazni az illetékes hatóság 
által hozott azon intézkedések esetében, amelyek célja a Hatóság határozatainak nyomon 
követése és nem az e határozatoknak való egyszerű „megfelelés”.

Módosítás 443
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 444
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Előfordulhat, hogy a Hatóság nem érzi helyénvalónak, hogy elárulja, mely hatóságok és 
intézmények nem tettek eleget a határozatainak. Mindenesetre ezt a Hatóság belátására kell 
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bízni.

Módosítás 445
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és 
integritását vagy a pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének stabilitását 
esetleg veszélyeztető kockázatok kezelése 
céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi intézmények és az illetékes 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.
(3) A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha 
az illetékes hatóság nem felel meg a 
hatóság (2) bekezdésben említett 
határozatának az abban meghatározott 
időtartamon belül, a Hatóság –
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 
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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.
(4) A (3) bekezdés alapján elfogadott 
határozatok irányadók az illetékes 
hatóságok által ugyanabban a tárgyban 
hozott bármely korábbi határozattal 
szemben.
A (2) vagy a (3) bekezdés szerinti 
határozat tárgyát képező tényekkel 
kapcsolatban az illetékes hatóságok által 
hozott intézkedéseknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
említett határozatokkal.

Or. en

Módosítás 446
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Európai Unióban, 
a Hatóság tevékenyen elősegíti és szükség
esetén összehangolja az érintett illetékes 
nemzeti felügyeleti hatóságok által hozott 
intézkedéseket.

Or. en
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Indokolás

Nem tartom helyénvalónak, hogy az Európai Bizottság jelentse be a vészhelyzet fennállását. A 
tagállami vonatkozásokat tekintve a Tanácsnak kellene döntenie a vészhelyzet fennállásáról, 
figyelembe véve a rendszerkockázatokért felelős ESRB-t is.

Módosítás 447
Carl Haglund

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Európai Unióban, 
a Tanács – a Hatóság vagy az ESRB
kérésére – az ESRB-vel vagy adott esetben 
az európai felügyeleti hatóságokkal 
konzultálva a Hatóságnak címzett 
határozatot fogadhat el, amelyben 
megállapítja e rendelet alkalmazásában a 
vészhelyzet fennállását. A Tanács kellő 
időközönként felülvizsgálja ezt a 
határozatot, és amint lehet, bejelenti a 
vészhelyzet megszűnését.

Or. en

Módosítás 448
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 



PE440.017v02-00 26/76 AM\812976HU.doc

HU

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.

Tanács – a Bizottság, az ESRB és adott 
esetben az európai felügyeleti 
hatóságokkal folytatott megfelelő 
konzultációt követően – a Hatóságnak 
címzett határozatot fogadhat el, amelyben 
megállapítja e rendelet alkalmazásában a 
vészhelyzet fennállását.

Or. en

Indokolás

A Tanács van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy megítélje a vészhelyzetet, különösen mivel 
majd ő ruházza fel hatáskörrel az európai felügyeleti hatóságokat. A Tanács jelenlegi válság 
idején hozott intézkedései jól szemléltetik, hogy ez szükség esetén hatékonyan és gyorsan 
működhet.

Módosítás 449
Vicky Ford

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 a Közösségben, a 
Tanács – saját kezdeményezésére, illetve a 
Hatóság vagy az ESRB kérése nyomán – a 
Hatóságnak címzett határozatot fogadhat 
el, amelyben megállapítja e rendelet 
alkalmazásában a vészhelyzet fennállását.

Or. en

Indokolás

A Tanács van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy megítélje a vészhelyzetet, különösen mivel 
majd ő ruházza fel hatáskörrel az európai felügyeleti hatóságokat. A Tanács jelenlegi válság 
idején hozott intézkedései jól szemléltetik, hogy ez szükség esetén hatékonyan és gyorsan 
működhet.
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Módosítás 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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 a Közösségben, az 
ESRB – saját kezdeményezésére, illetve a 
Hatóság, a Tanács, az Európai Parlament
vagy a Bizottság kérése nyomán –
figyelmeztetést tehet közzé, amelyben 
bejelenti a vészhelyzet fennállását. Ez a 
figyelmeztetés további követelmények 
nélkül lehetővé teszi a Hatóság számára a 
(3) bekezdésben említett egyedi 
határozatok elfogadását.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 451
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 

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

részének stabilitását az Európai Unióban, 
az ESRB – saját kezdeményezésére, illetve
a Hatóság, az Európai Parlament vagy egy 
tagállam kérése nyomán – figyelmeztetést 
tehet közzé, amelyben bejelenti e rendelet 
alkalmazásában a vészhelyzet fennállását.

Or. en

Módosítás 452
Marta Andreasen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
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 a Közösségben, az 
ESRB a Hatóságnak címzett határozatot 
fogadhat el, amelyben megállapítja a 
vészhelyzet fennállását annak érdekében, 
hogy a Hatóság további követelmények 
vagy késlekedés nélkül intézkedhessen.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az ESRB vészhelyzet esetén gyorsan dönthessen és közvetlenül 
kapcsolatban léphessen a felügyeleti hatósággal.
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Módosítás 453
Marta Andreasen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy az ESRB azonnal intézkedhessen vészhelyzet esetén.

Módosítás 454
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 a Közösségben, 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.
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Or. en

Módosítás 455
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az ESRB a legalkalmasabb szerv a vészhelyzet bejelentésére. Mivel azonban a vészhelyzet 
tényleges fennállásának értékelése nagyfokú körültekintést igényel, a Szerződés értelmében 
szükséges, hogy a Bizottság legyen az a jogi személy, aki elfogadja a végleges határozatot, és 
hogy bizonyos mértékű játéktérrel rendelkezzen e határozat elfogadásánál.  A Szerződés 
értelmében szükséges továbbá, hogy a Hatóság a Bizottságtól határozat útján felhatalmazást 
kapjon annak érdekében, hogy rendelkezhessen a 10. cikk fennmaradó részében megállapított 
további hatáskörökkel.

Módosítás 456
Carl Haglund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen fejlemények esetén a Hatóság 
tevékenyen elősegíti és szükség esetén 
összehangolja az érintett illetékes nemzeti 
felügyeleti hatóságok által hozott 
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intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 457
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóságot – annak érdekében, hogy be 
tudja tölteni ezt a segítő és koordináló 
szerepet – minden lényeges fejleményről 
teljes körűen tájékoztatni kell, és 
megfigyelőként meg kell hívni az érintett 
illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok 
minden ezzel kapcsolatos találkozójára.

Or. en

Indokolás

Nem tartom helyénvalónak, hogy az Európai Bizottság jelentse be a vészhelyzet fennállását. A 
tagállami vonatkozásokat tekintve a Tanácsnak kellene döntenie a vészhelyzet fennállásáról, 
figyelembe véve a rendszerkockázatokért felelős ESRB-t is.

Módosítás 458
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Tanács – a Hatóság, a Bizottság 
vagy az ESRB kérésére – a Bizottsággal, 
az ESRB-vel vagy adott esetben az 
európai felügyeleti hatóságokkal 
konzultálva a Hatóságnak címzett 
határozatot fogadhat el, amelyben 
megállapítja e rendelet alkalmazásában a 
vészhelyzet fennállását. A Tanács kellő 
időközönként, de legalább havonta 
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egyszer felülvizsgálja ezt a határozatot, és 
amint lehet, bejelenti a vészhelyzet 
megszűnését.

Or. en

Indokolás

Nem tartom helyénvalónak, hogy az Európai Bizottság jelentse be a vészhelyzet fennállását. A 
tagállami vonatkozásokat tekintve a Tanácsnak kellene döntenie a vészhelyzet fennállásáról, 
figyelembe véve a rendszerkockázatokért felelős ESRB-t is.

Módosítás 459
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 460
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 értesíti arról 
egyidejűleg az Európai Parlamentet, az 
ESRB-t, a Bizottságot és az európai 
felügyeleti hatóságot.

Or. en
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Módosítás 461
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ESRB által levont 
következtetésnek az ESRB elnöke, az 
Európai Parlament és az illetékes biztosok 
közötti utólagos véleménycsere tárgyát 
kell képeznie, és annak mihamarabb 
hatályba kell lépnie.

Or. en

Indokolás

Az eljárás demokratikus felügyeletének biztosítása érdekében az ESRB-nek és a Bizottságnak 
magyarázattal kell szolgálnia a Parlamentnek arról, hogy miért tartották szükségesnek a 
vészhelyzet bejelentését.

Módosítás 462
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

Or. en

Indokolás

Nem tartom helyénvalónak, hogy az Európai Bizottság határozzon erről.

Módosítás 463
Carl Haglund

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 464
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 

(2) Ha az ESRB az (1) bekezdés szerint
figyelmeztetést adott ki, illetve ha a 
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határozatokat hozhat, amelyben előírja az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és 
integritását vagy a pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének stabilitását 
esetleg veszélyeztető kockázatok kezelése 
céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi intézmények és az illetékes 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

Bizottság vagy a Tanács saját 
kezdeményezésére vagy a Hatóság, az 
Európai Parlament vagy egy tagállam 
kérésére határozatot fogad el, amelyben 
olyan hasonló vagy indokolt körülmények 
fennállását állapítja meg, amelyek a 
nemzeti hatóságok összehangolt 
intézkedését teszik szükségessé a pénzügyi 
piacok szabályos működését és 
integritását vagy a pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének stabilitását 
az Európai Unióban komolyan 
veszélyeztető káros fejlemények 
kezeléséhez, a Hatóság további 
követelmények nélkül a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását esetleg veszélyeztető 
kockázatok kezelése céljából az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban egyedi határozatokat hozhat,
biztosítva, hogy a pénzügyi intézmények és 
az illetékes hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

Or. en

Módosítás 465
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 az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket a pénzügyi 
piacok szabályos működését és integritását 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását esetleg 

(2) Ha az ESRB úgy ítéli meg, hogy a 
nemzeti hatóságok összehangolt 
intézkedésére van szükség a pénzügyi 
piacok szabályos működését és integritását 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását esetleg 
veszélyeztető káros fejlemények 
kezeléséhez, a Hatóság egyedi 
határozatokat hoz, amelyben előírja az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 1. 
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veszélyeztető kockázatok kezelése 
céljából, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi intézmények és az illetékes 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket az ilyen 
fejlemények kezelése céljából, annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi 
intézmények és az illetékes hatóságok 
teljesítik az adott jogszabályokban 
meghatározott előírásokat.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi szolgáltatások egységes uniós piacának megteremtése összehangolt fellépést kíván 
az esetleges vészhelyzetek kezelése érdekében, mivel az egyik tagállamban kialakuló válság 
gyorsan átterjedhet a határokon túlra. Ezért tisztázni kell, hogy annak lehetősége, hogy a 
Hatóság az illetékes nemzeti hatóságokra közvetlenül alkalmazandó határozatokat hozzon, a 
Hatóságnak a nemzeti intézkedések elősegítésével és összehangolásával kapcsolatos 
feladatkörébe tartozik.

Módosítás 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ha az ESRB úgy ítéli meg, hogy a 
nemzeti hatóságok összehangolt 
intézkedésére van szükség a pénzügyi 
piacok szabályos működését és integritását 
vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását esetleg 
veszélyeztető káros fejlemény kezeléséhez, 
a hatóságok egyedi határozatokat hoz, 
amelyben előírja az illetékes hatóságok 
számára, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokkal összhangban 
hozzák meg a szükséges intézkedéseket az 
ilyen fejlemények kezelése céljából, annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi 
intézmények és az illetékes hatóságok 
teljesítik az adott jogszabályokban 
meghatározott előírásokat.
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Or. en

Indokolás

A pénzügyi szolgáltatások egységes uniós piacának megteremtése koordinált intézkedéseket 
tesz szükségessé az esetleges vészhelyzetek kezelése érdekében, mivel az egyik tagállamban 
jelentkező válság gyorsan átterjedhet a határokon túlra. Ezért tisztázni kell, hogy annak 
lehetősége, hogy a Hatóság az illetékes nemzeti hatóságokra közvetlenül alkalmazandó 
határozatokat hozzon, a Hatóságnak a nemzeti intézkedések elősegítésével és 
összehangolásával kapcsolatos feladatkörébe tartozik.

Módosítás 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ha az ESRB az (1) bekezdés szerinti 
határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat, amelyben előírja az 
illetékes hatóságok számára, hogy e 
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 az illetékes 
hatóságok teljesítik az adott 
jogszabályokban meghatározott 
előírásokat.

Or. en
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Módosítás 468
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ha az (1) bekezdés szerint bejelentik a 
vészhelyzet fennállását, illetve ha – főként 
a tagállamok költségvetésére gyakorolt 
konkrét hatásokra tekintettel – a nemzeti 
hatóságok összehangolt intézkedésére van 
szükség a pénzügyi piacok szabályos 
működését és integritását vagy a pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének 
stabilitását az Európai Unióban esetleg 
veszélyeztető káros fejlemények 
kezeléséhez, a Hatóság egyedi 
határozatokat hozhat, amelyben előírja az 
illetékes hatóságok számára, hogy az 1 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket az ilyen 
fejlemények kezelése céljából, annak 
biztosításával, hogy a pénzügyi 
intézmények és az illetékes hatóságok 
teljesítik az adott jogszabályokban 
meghatározott előírásokat.

Or. en

Módosítás 469
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ha az (1) bekezdés szerint bejelentik a 
vészhelyzet fennállását, a Hatóság a 
tagállamok illetékes hatóságinak címzett 
határozatokat hozhat, amelyben előírja 
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 az illetékes 
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 az illetékes hatóságok 
teljesítik az adott jogszabályokban 
meghatározott előírásokat.

Or. en

Módosítás 470
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 471
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 Európai Unióban, a Hatóság 
tevékenyen elősegíti és szükség esetén 
összehangolja az érintett illetékes nemzeti 
felügyeleti hatóságok intézkedéseit.

Or. en

Módosítás 472
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását vagy a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy 
részének stabilitását az Európai Unióban, 
a Hatóság tevékenyen elősegíti és szükség 
esetén összehangolja az érintett illetékes 
nemzeti felügyeleti hatóságok 
intézkedéseit.

Or. en
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Módosítás 473
Diogo Feio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Adott esetben az európai felügyeleti hatósággal és az ESRB-vel konzultálva a Tanácsnak 
folyamatosan felül kell vizsgálnia a „vészhelyzet” fennállását. Szükség esetén a vészhelyzet 
fennállását vissza kell vonni.

Módosítás 474
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Adott esetben az európai felügyeleti hatósággal és az ESRB-vel konzultálva a Tanácsnak 
folyamatosan felül kell vizsgálnia a „vészhelyzet” fennállását. Szükség esetén a vészhelyzet
fennállását vissza kell vonni.
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Módosítás 475
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 
az illetékes hatóság nem felel meg a 
hatóság (2) bekezdésben említett 
határozatának az abban meghatározott 
időtartamon belül, a Hatóság –
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó előírások a pénzügyi 
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

Nem helyénvaló, hogy az európai felügyeleti hatóságok közvetlenül fogadjanak el kötelező 
erejű határozatokat az egyes intézményekről. Mivel az illetékes nemzeti hatóságok felelősek a 
pénzügyi intézmények napi szintű felügyeletéért, jogilag kívánatosabb, hogy az európai 
felügyeleti hatóság arra kötelezze a nemzeti hatóságot, hogy a vészhelyzetben hozott 
határozatot követően változtasson a piaci gyakorlatokon.

Módosítás 476
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 477
Diogo Feio

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az 
illetékes hatóság nem felel meg a hatóság 
(2) bekezdésben említett határozatának az 
abban meghatározott időtartamon belül, a 
Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó előírások a 
pénzügyi 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) A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az 
illetékes hatóság nem felel meg a hatóság 
(2) bekezdésben említett határozatának az 
abban meghatározott időtartamon belül, és 
ha a megfelelés ilyen elmulasztása
jelentős hatást gyakorol az érintett 
illetékes hatóság tagállamától eltérő 
tagállamok pénzügyi rendszerére, 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
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Módosítás 478
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 az 
illetékes hatóság nem felel meg a hatóság 
(2) bekezdésben említett határozatának az 
abban meghatározott időtartamon belül, a 
Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó előírások a 
pénzügyi 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) A Szerződés 258. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az 
illetékes hatóság nem felel meg a hatóság 
(2) bekezdésben említett határozatának az 
abban meghatározott időtartamon belül, a 
Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok szerint 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 EU egységes piacának stabilitása érdekében a pénzügyi intézményekre közvetlenül 
alkalmazandó egyedi határozatok hatálya vészhelyzet esetén nem korlátozható.

Módosítás 479
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 – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

. Ha a határozat címzettje megtagadja az 
uniós jog vagy a Hatóság által hozott 
egyedi határozat betartását, a Hatóság a 
nemzeti bíróságokon eljárást indíthat, és 
ezen belül ideiglenes intézkedésre 
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irányuló kérelmet nyújthat be.

Or. en

Indokolás

A Hatóság hatáskörét meg kell erősíteni a Giegold-jelentéssel összhangban.

Módosítás 480
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 481
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 az 
illetékes hatóságok által hozott 
intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell 
lenniük az említett határozatokkal.

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

Or. en

Indokolás

A „tartsd be vagy indokold meg” elv ösztönzőként szolgál az illetékes nemzeti hatóságok 
számára, hogy megfeleljenek a Hatóság esetleges vészhelyzetek kezelését célzó 
határozatainak.

Módosítás 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A „tartsd be vagy indokold meg” elv ösztönzőként szolgál az illetékes nemzeti hatóságok 
számára, hogy megfeleljenek a Hatóság esetleges vészhelyzetek kezelését célzó 
határozatainak.
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Módosítás 483
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az ESRB a legalkalmasabb szerv a vészhelyzet megszűnésének bejelentésére. Lehetővé kell 
tenni a Parlament és a Tanács részére, hogy kérje a bejelentett válságidőszak lezárását. Mivel 
azonban a vészhelyzet tényleges megszűnésének értékelése nagyfokú körültekintést igényel, a 
Szerződés értelmében szükséges, hogy a Bizottság legyen az a jogi személy, aki visszavonja a 
határozatát, és hogy bizonyos mértékű játéktérrel rendelkezzen e határozat meghozatalánál.

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

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Jogot kell biztosítani a Hatóság, a Tanács, az Európai Parlament, illetve a Bizottság részére, 
hogy kérhessék a vészhelyzetet bejelentő határozat felülvizsgálatát.



PE440.017v02-00 48/76 AM\812976HU.doc

HU

Módosítás 485
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, az ESRB a 
Hatóság, a Parlament, a Tanács vagy a 
Bizottság kérésére rendszeres 
időközönként felülvizsgálja az említett 
határozatot, és adott estben bejelenti a 
vészhelyzet megszűnését.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 486
Marianne Thyssen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Javasolt, hogy az európai felügyeleti hatóságok is kezdeményezhessék a vészhelyzet 
fennállásának meghatározását.
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Módosítás 487
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Hatóság éves jelentésébe 
belefoglalja a (3) és (4) bekezdés 
értelmében a nemzeti hatóságoknak és a 
pénzügyi intézményeknek címzett egyedi 
határozatokat.

Or. en

Módosítás 488
Marianne Thyssen

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Amennyiben egy vészhelyzet azonnali 
intézkedést tesz szükségessé, még mielőtt 
az ESRB határozatot hozna, a Hatóság a 
pénzpiaci szereplőkre általánosan és 
közvetlenül alkalmazandó határozatokat 
fogadhat el. E sürgősségi intézkedésekről 
haladéktalanul értesíteni kell az ESRB-t. 
Ha az ESRB 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 nehézséget 
jelent kivárni az ESRB teljes döntéshozatali eljárását. Ezért hasznos lenne lehetővé tenni az 
európai felügyeleti hatóságok számára, hogy vészhelyzeti határozatokat hozzanak, azzal a 
feltétellel, hogy azokról haladéktalanul értesítik az ESRB-t, valamint azok érvényessége két 
hét múlva, illetve a vészhelyzet ESRB általi megerősítését követően lejár.
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Módosítás 489
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Abban az esetben, ha az ágazati jogszabályok már átengedik a végső felelősséget a 
csoportfelügyeleti hatóság részére, fontos tisztázni, hogy ez elsőbbséget jelent az európai 
felügyeleti hatóság hatásköre fölött. Ellenkező esetben nem lenne egyértelmű, hogy az ágazati 
jogszabályok vagy az európai felügyeleti hatóság hatásköre – amelyet tulajdonképpen az 
ágazati jogszabályok biztosítanak – élvez-e elsőbbséget.
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Módosítás 490
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 491
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél 
több tagállam illetékes hatóságai számára, 
a Hatóság egy vagy több érintett illetékes 
hatóság kérésére a (2) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban
vezető szerepet vállal abban, hogy 
segítséget nyújtsanak az illetékes 
hatóságok számára a megállapodás 
elérésében.

Or. en

Módosítás 492
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. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok együttműködést, 
koordinációt vagy közös döntéshozatalt 
írnak elő egynél több tagállam illetékes
hatóságai számára, a Hatóság egy vagy 
több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban segítheti az illetékes 
hatóságokat a megállapodás elérésében.

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

Or. en
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Módosítás 493
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. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok együttműködést, 
koordinációt vagy közös döntéshozatalt 
írnak elő egynél több tagállam illetékes 
hatóságai számára, a Hatóság egy vagy 
több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban segítheti az illetékes 
hatóságokat a megállapodás elérésében.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 494
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

illetékes hatóságok nem jutottak 
megállapodásra, a Hatóság az érintett 
illetékes hatóságokra nézve kötelező erejű
határozatot hozhat, amelyben felszólítja 
őket konkrét intézkedések meghozatalára 
vagy valamely cselekvés mellőzésére az 
ügy rendezése és az európai uniós jognak 
való megfelelés biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A hatékony és eredményes felügyelet és a jogbiztonság biztosítása, valamint a felügyeleti 
közösségen belüli bizalom elmélyítése érdekében a Hatóság nézetkülönbségek rendezését 
célzó határozatainak kötelező erejűnek kell lenniük a címzett(ek)re nézve. Az EU jogi 
keretrendszere nem teszi lehetővé, hogy a Hatóság mérlegelési jogkört kapjon. A Hatóságnak 
a felügyeleti kérdésekkel kapcsolatos nézetkülönbségek rendezésére irányuló jogköre ezért 
nem „felelhet meg” a közösségi jognak. Inkább arra kell törekedni, hogy biztosítsák a 
vitarendezési jogkör uniós jognak való megfelelését.

Módosítás 495
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 496
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 497
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Hatóság jelentésébe belefoglalhatja 
az illetékes hatóságok közötti 
nézetkülönbséget, az elért 
megállapodásokat és az ilyen 
nézetkülönbségek rendezése érdekében 
hozott határozatot.

Or. en

Módosítás 498
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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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

Indokolás

Nem tartom helyénvalónak, hogy az európai felügyeleti hatóságok közvetlenül fogadjanak el 
kötelező erejű határozatokat az egyes intézményekről. Mivel az illetékes nemzeti hatóságok 
felelősek a pénzügyi intézmények napi szintű felügyeletéért, jogilag kívánatosabb, hogy az 
európai felügyeleti hatóság arra kötelezze a nemzeti hatóságot, hogy a 11. cikkben 
meghatározott közvetítési eljárás során hozott határozatot követően változtasson a piaci 
gyakorlatokon.

Módosítás 499
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha 
valamely illetékes hatóság nem felel meg 
a Hatóság határozatának, és így nem 
biztosítja, hogy a pénzügyi 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. 

törölve

Or. en
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Módosítás 500
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Hatóság éves jelentésébe 
belefoglalja az illetékes hatóságok közötti 
nézetkülönbséget, az elért 
megállapodásokat és az ilyen 
nézetkülönbségek rendezése érdekében 
hozott határozatot.

Or. en

Módosítás 501
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 502
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

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 az illetékes 
hatóságoktól az összes lényeges 
információt.

(3) A Hatóság segítséget nyújt a
felügyeleti kollégiumokban működő 
felügyeletek számára, valamint a 
kollégiumok munkájának megkönnyítése 
érdekében meghatározza és szükség szerint 
összegyűjti az illetékes hatóságoktól az 
összes lényeges információt. A Hatóság 
teljes mértékben figyelembe veszi az 
illetékes nemzeti hatóságok és a harmadik 
országok felügyeleti szervei között 
meglévő megállapodásokat, tekintettel a 
nemzetközi kollégiumok központi 
válságkezelési csoportjaira is, amelyek 
teljes hozzáféréssel rendelkeznek az 
információkhoz. A Hatóság a 
válságkezelési csoportok tagja.

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

törölve

Or. en

Módosítás 503
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

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 az illetékes 
hatóságoktól az összes lényeges 

(3) A Hatóság segítséget nyújt a
felügyeleti kollégiumokban működő 
felügyeletek számára, valamint a 
kollégiumok munkájának megkönnyítése 
érdekében meghatározza és szükség szerint 
összegyűjti az illetékes hatóságoktól az 
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információt. összes lényeges információt.

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

A Hatóság teljes mértékben figyelembe 
veszi az illetékes nemzeti hatóságok és a 
harmadik országok felügyeleti szervei 
között meglévő megállapodásokat.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló, hogy az európai felügyeleti hatóságok irányítsák a felügyeleti kollégiumokat 
és információs bázisként működjön. Ezeknek a feladatoknak továbbra is a nemzeti felügyeleti 
szerv hatáskörébe kell tartozniuk. Az EU számos olyan pénzügyi intézménynek ad otthont, 
amelyet nem egy uniós tagállamban alapítottak, ezért a cikket oly módon kell módosítani, 
hogy figyelembe vegyék a meglévő megállapodásokat annak érdekében, hogy ne ingassák meg 
a globális kollégiumi megállapodásokat.

Módosítás 504
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A Hatóságnak képesnek kell lennie a 11. cikkben meghatározott eljárás szerint rendezni két
felügyeleti szerv közötti (folyamatban lévő) vitát.
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Módosítás 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, 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 az Európai 
Unión belüli, azonos felügyeleti szabályok 
alkalmazásának szavatolása érdekében –
a Hatóság képviselőiként működve és a 
Hatóságtól kapott utasításokat követve –
az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények prudenciális felügyeletét 
végzik. 
(2) A Hatóság benyújtja a Bizottságnak a 
felügyeleti szabályzat tervezetét, és ezzel 
egy időben megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak is. A 
Bizottság a 7. vagy 8. cikkben foglalt 
eljárás szerint jóváhagyja a felügyeleti 
szabályzat tervezetét. 
(3) A felügyelőtanácsnak a 29. cikk (1) 
bekezdésében foglalt eljárással 
összhangban hozott határozata 
meghatározza az uniós dimenzióval 
rendelkező főbb pénzügyi intézményeket. 
Az ilyen pénzügyi intézmények 
meghatározására vonatkozó 
kritériumoknál figyelembe kell venni a 
Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB), az 
IMF és a Nemzetközi Fizetések Bankja 
(BIS) által megállapított kritériumokat is.
(4) A Hatóság a jelentős intézmények 
vonatkozásában az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel 
együttműködésben információs sablont 
dolgoz ki a rendszerkockázataik megfelelő 
kezelésének biztosítása érdekében. 
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(5) Az uniós dimenzióval rendelkező 
pénzügyi intézmények társfelelősségének 
biztosítása, az európai betétesek 
érdekvédelme, valamint a rendszerszintű 
pénzügyi válság által sújtott adófizetők 
költségének csökkentése érdekében egy 
Európai Pénzügyi Védelmi Alapot (a 
továbbiakban: alap) kell létrehozni. Az 
alap a nehézségekkel küzdő uniós 
intézmények esetében is segítő szerepet 
fog betölteni, amikor azok az egységes 
európai pénzpiac stabilitását 
veszélyeztethetik. Az alapot ezen 
intézmények hozzájárulásaiból 
finanszírozzák. Az egyes pénzügyi 
intézmények hozzájárulását a jó 
igazgatásra vonatkozó kritériumok 
alapján fogják kiszámítani. A befizetett 
hozzájárulások a nemzeti alapokba fizetett 
hasonló jellegű hozzájárulásokat 
helyettesítik. 
(6) Ha a banki hozzájárulásokból 
összegyűjtött források nem elégségesek a 
válság megoldásához, az alap hatáskörrel
rendelkezik ahhoz, hogy saját forrásait
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
kibocsátásával növelje. Kivételes 
helyzetekben a tagállamok – garanciák és 
a vállalt kockázatot megfelelően tükröző 
díj fejében – az alap számára 
megkönnyíthetik a hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok kibocsátását. E 
garanciákat a tagállamok a (7) 
bekezdésben megállapított kritériumokkal
összhangban közösen vállalják.
(7) Rendkívüli és kivételes körülmények, 
illetve rendszerszintű válság esetén, ha 
egy vagy több intézmény fizetésképtelenné 
válik és a rendelkezésre álló források nem 
elegendőek, ezzel a teherrel az érvényes 
egyetértési megállapodásban 
meghatározott elvek szerint az érintett 
tagországoknak kell megbirkózniuk. A 
tehermegosztásra irányuló szabályok a 
következő kritériumok egyikét vagy ezek 
valamilyen kombinációját foglalhatják 
magukban: az intézmény betétjei; az 
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intézmény (könyvelési, piaci vagy 
kockázattal súlyozott érték szerint 
számított) eszközei; az intézmény befolyó 
bevételei; valamint az intézmény 
részesedése a fizetési rendszerből. 
(8) Az uniós intézmények alapban való 
tagsága kiváltja a meglévő nemzeti 
betétbiztosítási rendszerekben való 
tagságukat. Az alapot ötéves időtartamra 
az Európai Felügyeleti Hatóság 
(Bankfelügyelet) által kinevezett tanács 
igazgatja. A tanács tagjait a nemzeti 
hatóságok munkatársai közül választják. 
Az alap létrehoz egy tanácsadó testületet 
is, amely az alapban részt vevő pénzügyi 
intézményekből áll.

Or. en

Módosítás 506
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények felügyelete

(1) A nemzeti hatóságok az Európai 
Unión belüli, azonos felügyeleti szabályok 
alkalmazásának szavatolása érdekében –
a Hatóság képviselőiként működve és a 
Hatóságtól kapott utasításokat követve –
az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények prudenciális felügyeletét 
végzik. 
(2) A Hatóság benyújtja a Bizottságnak a 
felügyeleti szabályzat tervezetét, és ezzel 
egy időben megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak is. A 
Bizottság a 7. vagy 8. cikkben foglalt 
eljárás szerint jóváhagyja a felügyeleti 
szabályzat tervezetét. 
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(3) A felügyelőtanácsnak a 29. cikk (1) 
bekezdésében foglalt eljárással 
összhangban hozott határozata 
meghatározza az uniós dimenzióval 
rendelkező főbb pénzügyi intézményeket.
Az ilyen pénzügyi intézmények 
meghatározására vonatkozó 
kritériumoknál figyelembe kell venni a 
Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB), az 
IMF és a Nemzetközi Fizetések Bankja 
(BIS) által megállapított kritériumokat is.
(4) A Hatóság a jelentős intézmények 
vonatkozásában az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel 
együttműködésben információs sablont 
dolgoz ki a rendszerkockázataik megfelelő 
kezelésének biztosítása érdekében. 
(5) A betétesek érdekeinek védelme és a 
pénzpiacok stabilitásának biztosítása 
érdekében a Hatóság biztosítja, hogy az 
uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények eleget tudjanak tenni
kötelezettségeiknek a működésük helye 
szerinti tagállamokban. A Hatóság ezért 
biztosítja, hogy a nemzeti betéti 
rendszereket és alapokat oly módon 
hozzák létre és alakítsák ki, hogy az 
európai dimenzióval rendelkező 
intézmények eleget tudjanak tenni a 
működésük helye szerinti tagállamokban 
őket terhelő kötelezettségeknek. A 
Hatóság felelőssége, hogy ezeket a 
tagállamokat és azok nemzeti hatóságait 
olyan eszközökkel ellenőrizze, amelyek 
védik az egységes pénzpiacokat a 
rendszerkockázatokkal szemben. 

Or. en

Indokolás

Az uniós alapok irányítási intézkedéseit nem veszik kellőképpen figyelembe, ami nem kívánt 
következményekkel járhat. Annak kérdésével, hogy vajon egy uniós alap létrehozható-e vagy 
sem, a Bizottság határokon átnyúló válságkezelési munkájának keretében kell foglalkozni.
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Módosítás 507
Vicky Ford

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 az uniós dimenzióval 
rendelkező pénzügyi intézmények 
prudenciális felügyeletét végzik.
A Hatóság a jelentős intézmények 
vonatkozásában az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel és a nemzeti 
hatóságokkal együttműködésben 
információs sablont dolgoz ki a 
rendszerkockázataik megfelelő 
kezelésének biztosítása érdekében.
Az európai betétesek védelmének 
elősegítése érdekében a Hatóság 
előmozdítja az Európai Unión belül 
működő betétbiztosítási rendszerek közötti 
összhang fokozását.

Or. en

Módosítás 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
A Hatóság kialakítása

A Hatóság tevékenységét az európai és a 
nemzetközi szinten elismert bevált 
gyakorlatoknak megfelelően alakítja. Az 
egyik ilyen megközelítés a Hatóság által 
gyakorolt közvetlen felügyelet új 
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szintjének bevezetése lehetne. A 
nemzetközi torzulások elkerülése és a 
Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének megerősítése céljából a 
közvetlen felügyelet bevezetését 
körültekintően kell értékelni és mérlegelni 
annak érdekében, hogy hozzáadott értéket 
teremtsenek a többnyire világméretű és az 
EU-ban is működő nagy pénzügyi 
intézmények felügyelete tekintetében. Ez 
mindenekelőtt a vállalati üzletági 
tevékenységet vagy a belső piacra 
rendszerszintű kockázatot jelentő egyéb 
tevékenységet végző nagy pénzügyi 
intézményekre, valamint a nemzetközi 
szinten meghatározott és azonosított 
rendszerszintű pénzügyi intézményekre 
vonatkozik. Ezt a kérdést tovább kell 
vizsgálni az e rendelet 66. cikkében 
meghatározott első felülvizsgálata során, 
amelyre legkésőbb a rendelet 
hatálybalépésétől számított három év 
múlva kerül sor.

Or. en

Módosítás 509
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
A Hatóság tevékenységét az európai és a 
nemzetközi szinten elismert bevált 
gyakorlatoknak megfelelően alakítja. Az 
egyik ilyen megközelítés a Hatóság által 
gyakorolt közvetlen felügyelet új 
szintjének bevezetése lehetne. A 
nemzetközi torzulások elkerülése és a 
Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének megerősítése céljából a 
közvetlen felügyelet bevezetését 
körültekintően kell értékelni és mérlegelni
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annak érdekében, hogy hozzáadott értéket 
teremtsenek az EU-ban működő, 
határokon átnyúló nagy bankok és egyéb 
pénzügyi intézmények felügyelete 
tekintetében. Ez mindenekelőtt a belső 
piacra rendszerszintű kockázatot jelentő, 
határokon átnyúló nagy bankokra, 
valamint a nemzetközi szinten 
meghatározott és azonosított egyéb 
rendszerszintű pénzügyi intézményekre 
vonatkozik. Ezt a kérdést tovább kell 
vizsgálni az e rendelet 66. cikkében 
meghatározott első felülvizsgálata során, 
amelyre legkésőbb a rendelet 
hatálybalépésétől számított három év 
múlva kerül sor.

Or. en

Indokolás

Az új európai felügyelet vizsgálatára és értékelésére van szükség, különösen a belső piacra 
rendszerszintű kockázatot jelentő, határokon átnyúló pénzügyi intézmények tekintetében. A 
vizsgálatra legkésőbb három éven belül kell sort keríteni.  

Módosítás 510
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok lehetővé teszik az
illetékes hatóságok számára, hogy 
kétoldalú megállapodás révén és az e 
cikkben megállapított feltételekkel más 
illetékes hatóságokra ruházzanak át 
feladatokat és felelősségi köröket. A 
tagállamok egyedi rendelkezéseket
állapíthatnak meg, amelyeknek meg kell 
felelni, mielőtt az illetékes hatóságaik 
ilyen megállapodásokat kötnek, és az 
átruházás hatályát a határokon átnyúlóan 
tevékenykedő pénzügyi intézmények es 
csoportok hatékony felügyeletéhez 
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szükséges szintre korlátozhatják.

Or. en

Módosítás 511
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az illetékes hatóságok a közöttük 
létrejött megállapodások révén más 
illetékes felügyeleti hatóságokra 
ruházhatnak át feladatokat és felelősségi 
köröket.

Or. en

Módosítás 512
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 513
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 514
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A felelősségi körök átruházásának az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályokban meghatározott 
hatáskörök újraelosztását kell 
eredményeznie. Az átruházott felelősségi 
körökkel kapcsolatos eljárásokra, 
végrehajtásra, adminisztratív és 
igazságügyi felülvizsgálatra a megbízott 
hatóság joga 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 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
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national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Módosítás 515
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 516
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
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
A Hatóság átruházza a tagállami 
hatóságokra a 12a. cikkben említett uniós 
dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények prudenciális felügyeletének 
felügyeletével járó feladatokat és 
felelősségi köröket.

Or. en
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Indokolás

Figyelembe kell venni Hatóság által az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények
felügyelete terén átruházott feladatokat.

Módosítás 517
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság aktív szerepet játszik a 
közös európai felügyeleti kultúra és az 
összehangolt felügyeleti gyakorlatok 
kialakításában, és az egész Közösségre
kiterjedő egységes eljárások és 
következetes megközelítések 
biztosításában, valamint végrehajtja 
legalább a következő tevékenységeket:

(1) A Hatóság aktív szerepet játszik a 
közös európai felügyeleti kultúra és az 
összehangolt felügyeleti gyakorlatok 
kialakításában, és az egész Európai 
Unióra kiterjedő egységes eljárások és 
következetes megközelítések 
biztosításában, valamint végrehajtja 
legalább a következő tevékenységeket:

Or. en

Módosítás 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) előmozdítja a bevált gyakorlatok, ezen 
belül is a nemzeti hatóságok és az érintett 
érdekelt felek – például a közös felügyeleti
kultúra részét képező fogyasztók és 
munkavállalókat képviselő ágazati 
szakszervezetek – közötti hatékony és 
konstruktív párbeszéd kibontakozását;

Or. en

Indokolás

A nemzeti szintű felügyeleti hatóságok számára munkájukat tekintve igen hasznosnak 
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bizonyulhat az érintett érdekelt felek, így a munkavállalók és a fogyasztók bevonása. Az 
ágazatban foglalkoztatott munkavállalók jelentős ismeretekkel szolgálhatnak a vállalatok 
tényleges üzleti gyakorlatairól – javadalmazási rendszerek, ösztönzési rendszerek, 
szakismeret, munkafeltételek –, valamint az említett gyakorlatok által a vállalat kockázati 
profiljára gyakorolt hatásokról.

Módosítás 519
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 munkavállalók által a 
vállalatok üzleti gyakorlatairól – például a 
javadalmazási rendszerről, az 
ösztönzőkről, a szakismeretről és a 
munkafeltételekről – szolgált 
információkat;

Or. en

Indokolás

A nemzeti szintű felügyeleti hatóságok számára munkájukat tekintve igen hasznosnak 
bizonyulhat az érintett érdekelt felek, így a munkavállalók és a fogyasztók bevonása. Az 
ágazatban foglalkoztatott munkavállalók jelentős ismeretekkel szolgálhatnak a vállalatok 
aktuális üzleti gyakorlatairól – javadalmazási rendszerek, ösztönzési rendszerek, szakismeret, 
munkafeltételek –, valamint az említett gyakorlatok által a vállalat kockázati profiljára 
gyakorolt hatásokról.

Módosítás 520
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 európai 
és nemzetközi szervek számára a kiváló 
minőségű egységes felügyeleti standardok, 
köztük a beszámolási és a számviteli
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standardok kidolgozásának elősegítése 
érdekében;

Or. en

Indokolás

Az európai felügyeleti hatóságnak tanáccsal kell szolgálnia az európai és nemzetközi 
standardokat kidolgozó szervezetek számára, amennyiben a nemzetközik standardok 
harmonizálása szükséges, azonban önmaga közvetlenül nem foglalkozhat az új standardok 
kidolgozásával abban az esetben, ha erre a feladatra már kijelöltek egy európai vagy 
nemzetközi szervet.

Módosítás 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 
standardok kidolgozásához és az 
arányosság elvének figyelembevételéhez;

Or. en

Indokolás

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak figyelembe kell vennie a pénzügyi szolgáltatási 
ágazatra jellemző különböző üzleti modelleket. A technikai standardok nem tehetnek 
különbséget az eltérő tagállamokban működő azonos típusú pénzügyi intézmények között, 
azonban bizonyos fokú rugalmasságot kell biztosítaniuk annak érdekében, hogy elismerjék a 
demokratikusan ellenőrzött olyan szövetkezetek meglétét, amelyek erősen kockázatkerülő 
üzleti modellel rendelkeznek, és amelyek fontos szerepet játszanak a helyi közösségeken belül 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben.
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Módosítás 522
Vicky Ford

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 globális 
számviteli és beszámolási standardok 
kidolgozásához;

Or. en

Módosítás 523
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 számára munkájukat tekintve igen hasznosnak 
bizonyulhat az érintett érdekelt felek, így a munkavállalók és a fogyasztók bevonása. Az 
ágazatban foglalkoztatott munkavállalók jelentős ismeretekkel szolgálhatnak a vállalatok 
aktuális üzleti gyakorlatairól – javadalmazási rendszerek, ösztönzési rendszerek, szakismeret, 
munkafeltételek –, valamint az említett gyakorlatok által a vállalat kockázati profiljára 
gyakorolt hatásokról.
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Módosítás 524
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 
és megerősített vonatkozó standardok és a 
saját maga által kibocsátott iránymutatások 
és ajánlások alkalmazását, és szükség 
esetén módosításokat javasol;

Or. en

Módosítás 525
Udo Bullmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Hatóság a felügyeleti eredmények 
konvergenciájának fokozása érdekében az 
illetékes 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 
módszereket dolgoz ki.

Or. en

Módosítás 526
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes hatóság intézményi a) az illetékes hatóság erőforrásainak és 
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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;

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

Or. en

Módosítás 527
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 európai uniós jog alkalmazásában és 
a felügyeleti gyakorlatban elért 
konvergencia mértékét, beleértve a 7. és 8. 
cikk alapján elfogadott szabályozási és 
felügyeleti standardokat, iránymutatásokat 
és ajánlásokat, valamint azt, hogy a 
felügyeleti gyakorlat milyen mértékben 
teljesíti az európai uniós jogban 
meghatározott célkitűzéseket;

Or. en

Módosítás 528
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A szakértői értékelés alapján a Hatóság 
ajánlásokat bocsáthat ki vagy egyéb 
megfelelő eszközöket fogadhat el az 
érintett illetékes hatóságok részére.

Or. en
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Módosítás 529
Peter Skinner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az európai felügyeleti hatóságnak arra kell törekednie, hogy ne csupán egyedi ajánlásokat, 
hanem a harmonizált gyakorlatok előmozdítására irányuló általánosabb iránymutatásokat is 
kibocsásson. Mindazonáltal ennek önkéntesnek kell maradnia, tekintve a 7. cikkben már 
előirányzottakon túlmutató harmonizáció ösztönzése előtt álló jogi akadályokat.

Módosítás 530
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 eredményeit és az e 
szakértői értékelések alapján azonosítható 
legjobb gyakorlatokat.   

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság biztosítása érdekében nyilvánosságra kell hozni a szakértői értékelések 
eredményeit és az e szakértői értékelések alapján azonosítható legjobb gyakorlatokat.


