
DT\797720HU.doc PE430.734v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Gazdasági és Monetáris Bizottság

26.11.2009

MUNKADOKUMENTUM
az Európai Bankfelügyeleti Hatóságról, az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóságról, a pénzügyi rendszerek makroprudenciális felügyeletéről és az 
Európai Rendszerkockázati Tanács létrehozásáról, valamint az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságról

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadók: Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Ramon 
Tremosa I Balcells



PE430.734v03-00 2/9 DT\797720HU.doc

HU

Munkadokumentum – a pénzügyi felügyeleti architektúra

1. Előzmények

A pénzügyi szolgáltatások cselekvési tervének elindítása óta a Parlament – tevőlegesen 
előmozdítva a harmonizációt, az átláthatóságot és a tisztességes versenyt, egyidejűleg 
biztosítva a befektetők és a fogyasztók védelmét – központi szerepet tölt be a pénzügyi 
szolgáltatások egységes piacának létrehozásában.

A Parlament már jóval a pénzügyi válság előtt rendszeresen felszólalt a valamennyi szereplő 
számára valóban egyenlő európai versenyfeltételek megerősítése érdekében, rámutatva 
ugyanakkor az egyre integráltabb pénzügyi piacok európai felügyeletének jelentős 
hiányosságaira (lásd ezzel összefüggésben García-Margallo y Marfil jelentését a Bizottság 
„Pénzügyi piacok keretrendszerének végrehajtása: cselekvési terv (2000)” 1 című 
közleményéről,Van den Burg jelentését az Európai Unió prudenciális felügyeleti szabályairól 
(2002)2, Van den Burg jelentését a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikáról 
(2005-2010) - fehér könyv (2007)3 , valamint Van den Burg és Daianu jelentését a 
Bizottsághoz intézett ajánlásokkal a Lámfalussy-eljárás nyomon követéséről: a jövőbeli 
felügyeleti struktúra (2008)4). Ezen túlmenően a jogszabályok már felvázolták az EU jövendő 
felügyeleti architektúrájának fő elveit, vagy jelezték azokat az irányvonalakat, amelyek 
mentén azt alakítani kellene (lásd Skinner jelentését a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló módosított javaslatról (2009)5 , valamint Gauzès jelentését a hitelminősítő 
intézetekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról6).

A Parlament valamennyi jelentésében annak elemzésére hívta fel a Bizottságot, hogy a 
pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megteremtésére való törekvéssel párhuzamosan 
miként lehetne előbbre lépni egy integráltabb felügyeleti struktúra irányába. Megállapította 
azt is, hogy szükség van a vezető piaci szereplők rendszerkockázatának és prudenciális 
kockázatainak hathatós felügyeletére. A makroprudenciális elemzésnek és válságkezelésnek 
részét kellene képeznie a pénzügyi stabilitás megóvására vonatkozó megbízásnak.

A Bizottság egy magas szintű szakértői csoportot hívott össze annak érdekében, hogy 
tegyenek javaslatokat az európai felügyeleti szabályozás erősítésére. A De Larosiere-csoport 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=EN
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=EN
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0338+0+DOC+XML+V0//EN
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0476&language=EN&ring=A6-2008-0359#top

5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0251+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0279+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#top



DT\797720HU.doc 3/9 PE430.734v03-00

HU

jelentését 2009 februárjában terjesztette be, a Bizottság pedig 2009. szeptember 23-án nyújtott 
be konkrét jogalkotási javaslatokat az alábbiakra:

– a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS) létrehozása. E rendszer az új 
európai felügyeleti hatóságokkal együttműködő nemzeti pénzügyi felügyeletek hálózatából 
áll: az új hatóságok – az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA), az Európai Biztosítási és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA), és az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság (ESMA) – a meglévő európai felügyeleti bizottságok1 átalakításával 
jönnek létre, valamint

– az Európai Rendszerkockázati Testület (European Systemic Risk Board, ESRB) 
létrehozása. E testület a makrogazdaság alakulásából és a pénzügyi rendszer egészének 
alakulásából eredő pénzügyi stabilitási kockázatokat kíséri figyelemmel és értékeli. Az 
ESRB e célból korai figyelmeztetéseket ad ki az esetleg kialakuló rendszerszintű 
kockázatokról és adott esetben ajánlásokat tenne e kockázatok kezelésére2.

Az Európai Bíróság megállapította3, hogy az EK- Szerződés 95. cikke, amely a belső piac 
létrehozását és működését szolgáló jogszabályok közelítését célzó intézkedésekre vonatkozik, 
megfelelő jogalap „a harmonizációs folyamat (…) megvalósításához való hozzájárulás 
feladatával megbízott közösségi szerv” létrehozásához, ha az ilyen szervre ruházott feladatok 
szorosan kapcsolódnak a nemzeti jogszabályokat közelítő uniós intézkedések tárgyához.

Ezeket a jogalkotási javaslatokat követte 2009. október 26-án az első gyűjtőirányelvre 
irányuló javaslat, amely 11 irányelvet módosított a javasolt felügyeleti architektúra 
feladatainak egyértelműbb meghatározása céljából. A célkitűzés befejezésére az elkövetkező 
néhány hónapban várható egy második gyűjtőirányelvre irányuló javaslat.

E munkadokumentum elkövetkező részeiben általános áttekintést nyújtunk a bizottsági 
javaslatok tartalmáról és az azokban felvetett kérdésekről, megkülönböztetve a makro- és 
mikroprudenciális felügyeleti szerveket.

2. Makrofelügyelet

2.1. A Bizottság ESRB létrehozására és az EKB feladatokkal való megbízására 
vonatkozó javaslata

A javaslatok főbb jellemzőit a következőképpen vázolhatjuk fel:

Az ESRB majdani célkitűzése:
1. a pénzügyi rendszeren belüli rendszerkockázatok kiküszöbölése vagy mérséklése a széles 

körű pénzügyi zavarok elkerülése érdekében;
2. hozzájárulás a belső piac zavartalan működéséhez; valamint

                                               
1 Jelenleg az európai bankfelügyelők bizottsága (CEBS), az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottsága (CEIOPS) és az európai 

értékpapír-piaci szabályozók bizottsága (CESR) tartozik ide.

2 Meg kell jegyezni, hogy a munkadokumentum az ESFS-nek a jelenlegi európai felügyeleti bizottságok európai felügyeleti hatósággá alakításával való 

létrehozására összpontosít. Az ESRB létrehozását egy külön indokolás tárgyalja.

3 A C-217/04. sz. Egyesült Királyság kontra Európai Parlament és Tanács ügyben 2006. május 2-án hozott ítélet. 
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3. a pénzügyi ágazat gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának 
biztosítása.

Ebből a célból az ESRB feladata lesz a Közösség (valamennyi pénzügyi intézmény, piac és 
piaci infrastruktúra együtteseként meghatározott) pénzügyi rendszerének makroprudenciális 
felügyelete.

Az ESRB-nek a következő feladatokat kell betöltenie:
1. az összes vonatkozó információ meghatározása és/vagy szükség szerint gyűjtése és 

elemzése;
2. az említett kockázatok feltárása és rangsorolása;
3. figyelmeztetések kiadása, ha a kockázatokat jelentősnek ítélik;
4. korrekciós intézkedésekre vonatkozó ajánlások megtétele (ha szükséges);
5. a figyelmeztetések és ajánlások betartásának nyomon követése;
6. szoros együttműködés a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerével, és – adott esetben 

– a feladatai ellátásához szükséges, a rendszerkockázatokkal kapcsolatos információk 
megosztása az európai felügyeleti hatóságokkal;

7. egyeztetés a makroprudenciális felügyelethez kapcsolódó kérdésekről a nemzetközi 
intézményekkel, különösen a Nemzetközi Valutaalappal és a Pénzügyi Stabilitási 
Tanáccsal, valamint harmadik országok illetékes szerveivel;

8. egyéb kapcsolódó feladatok ellátása a közösségi jogszabályokban meghatározottak 
szerint.

Az ESRB-nek a következő hatáskörökkel kell rendelkeznie:
1. az európai felügyeleti hatóságoktól összefoglaló vagy gyűjteményes formában kérhet 

információkat. Amennyiben a kért adatok nem állnak az európai hatóságok 
rendelkezésére vagy azokat nem közlik időben, az ESRB a tagállami felügyeleti 
hatóságoktól, a nemzeti jegybankoktól vagy egyéb tagállami hatóságoktól is kérheti az 
adatokat.

2. általános vagy konkrét figyelmeztetéseket és ajánlásokat adhat a Közösség egésze (a 
Bizottság), egy vagy több tagállam, az európai felügyeleti hatóság(ok), illetve a nemzeti 
felügyeleti hatóság(ok) számára.

Az ESRB összetételének a következőképpen kell alakulnia:
1. Igazgatótanács (61 tag, 33 szavazati joggal rendelkező tag, amelyek közül 29 központi 

banki szakember): 2 fő az EKB-ból és 27 fő a nemzeti központi bankokból, 1 fő európai 
biztos, a 3 európai felügyeleti hatósági elnök, 27 nemzeti felügyelő a tárgyalt kérdéstől 
függően illetékes nemzeti felügyeleti hatóságoktól (szavazati jog nélkül), 1 fő a 
Tanácstól, aki a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (szavazati jog nélkül); a 
grémium évente legalább 4 alkalommal ülésezik;

2. Irányítóbizottság (12 tag, közülük 7 központi banki szakember): az elnök és az alelnök, 
az Igazgatótanács olyan öt tagja, akik egyben tagjai az EKB Általános Tanácsának is, 1 
európai biztos, a 3 európai felügyeleti hatósági elnök, 1 fő a Tanácstól, aki a Gazdasági és 
Szociális Bizottság elnöke; a bizottság legalább negyedévente ül össze;

3. Titkárság: az EKB biztosítja, elnökét az EKB nevezi ki;
4. Szakmai tanácsadó bizottság (61 tag + a Titkárság vezetője): 27 fő a nemzeti központi 

bankoktól, 1 fő az EKB-tól, 27 nemzeti felügyelő, a 3 európai felügyeleti hatósági elnök, 
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2 fő a Bizottságtól, 1 fő a Tanácstól (Gazdasági és Pénzügyi Bizottság); az elnököt az 
Igazgatótanács nevezi ki határozatlan időre;

5. Az ESRB elnöke és alelnöke: az igazgatótanács azon tagjai választják maguk közül öt 
évre, akik egyben az EKB Általános Tanácsának is tagjai. Az elnök elnököl az 
igazgatótanács és az irányítóbizottság ülésein.

6. Szakmai tanácsadó bizottság elnöke: az ESRB elnökének javaslatára az igazgatótanács 
nevezi ki határozatlan időre;

Az ESRB tagjai feladataikat pártatlanul végzik, és nem kérhetnek és nem fogadhatnak el 
utasításokat a tagállamoktól. A tagállamok nem befolyásolhatják az ESRB tagjait az ESRB-
vel kapcsolatos feladataik ellátása kapcsán. Az ESRB minden ülésén elhangzottak titkosak.

A Bizottság nem értékelheti az EKB ESRB-vel kapcsolatban tevékenykedő munkavállalóinak 
pénzügyi költségét és létszámát.

2.2. A javaslatokban felvetett kérdések
A javaslatok számos kérdést felvetnek, ideértve az alábbiakat:
– a pénzügyi stabilitás fogalmának meghatározása, a pénzügyi stabilitás elérését célzó 

feladatmeghatározások és hatáskörök megfelelősége;
– az euroövezethez tartozó és azon kívüli tagállamok kellő figyelembe vétele;
– az ESRB jogi személyiségének és elszámoltathatóságának hiánya;
– a közösségi intézmények közötti intézményi egyensúly;
– a központi bankok részvétele és általánosságban az érintett szereplők viszonylagos súlya;
– a banki szektor tevékenységei tekintetében kifejtett ESRB-felügyelet, valamint a biztosítási 

és értékpapírszektor makrofelügyelete közötti egyensúly;
– az esetleges összeférhetetlenség az EKB árstabilitás fenntartását célzó elsődleges 

célkitűzése és az ESRB célkitűzései között;
– elszámoltathatóság kontra az EKB függetlensége;
– a figyelmeztetések és ajánlások nem kötelező jellege;
– szankcionálási jogkör hiánya;
– a figyelmeztetések és ajánlások nyilvánosságra hozatalának mértéke;
– a figyelmeztetések és ajánlások nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szavazási eljárások;
– nemzetközi vonatkozások (koordináció és képviselet);
– az ESRB részvétele a vészhelyzeti döntéshozatalban;
– az európai felügyeleti hatóságok és az ESRB közötti együttműködés, különösen az 

információáramlás és az adatfeldolgozás tekintetében;
– az ESRB tevékenységeinek finanszírozása, az euroövezeti és azon kívüli tagállamok és az 

EGT-országok részvételének mértéke;
– az iratbetekintés és az eljárások titkossága;
– állandó tanácsi képviselet;
– a parlamenti képviselet hiánya;
– jövőbeli fejlődés és felülvizsgálati záradék;
– az elnök / alelnök kinevezési eljárása.

3. Mikrofelügyelet

3.1. Az EBA, az ESMA és az EIOPA létrehozására vonatkozó bizottsági javaslat
A Bizottság szerint a három javasolt hatóság közötti fő különbségek azok célkitűzéseiből, 
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hatóköréből és a meghatározott fogalmakból adódnak, amelyeket a Bizottság az adott 
szektorhoz és a hatályos közösségi jogszabályokhoz igazított. 

Ezen túlmenően a Bizottság javasolja, hogy az ESMA feladata legyen a hitelminősítő 
intézetek nyilvántartásba vétele, illetve a nyilvántartásba vétel felfüggesztése / visszavonása. 
Az ESMA hitelminősítő intézetekkel kapcsolatos feladatait és hatásköreit a hitelminősítő 
intézetekről szóló rendelet módosítása fogja tartalmazni.

A javaslatok főbb jellemzőit a következőképpen vázolhatjuk fel:
Az európai felügyeleti hatóságok teljes jogi személyiséggel rendelkező közösségi szervek, 
székhelyük London (EBA) / Frankfurt (EIOPA) / Párizs (ESMA) lenne.

Az európai felügyeleti hatóságok célkitűzése, hogy hozzájáruljanak a következőkhöz:
1. belső piac működőképességének fokozásához, különösen a szabályozás és felügyelet 

magas, hathatós és egyenletes szintje révén
2. védelem a következők számára: betétesek és befektetők (EBA), biztosítottak és egyéb 

kedvezményezettek (EIOPA), valamint befektetők (ESMA);
3. a pénzügyi piacok integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének 

biztosítása;
4. a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme;
5. a nemzetközi felügyeleti koordináció erősítése.

Az európai felügyeleti hatóságoknak a következő feladatokat kell betölteniük:
1. hozzájárulás magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti standardok és 

gyakorlatok kialakításához, különösen a közösségi intézmények számára (felkérésre vagy 
önként) nyújtott vélemények, iránymutatások, ajánlások és technikai standardok 
kidolgozása révén;

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

3. az illetékes hatóságok között a feladatok és felelősségi körök átruházásának 
megkönnyítése;

4. szoros együttműködés az ESRB-vel, különösen azáltal, hogy ellátják azt a feladatai 
teljesítéséhez szükséges információkkal, és biztosítják az ESRB figyelmeztetéseinek és 
ajánlásainak megfelelő nyomon követését;

5. a felügyeleti eredmények következetességének fokozása érdekében az illetékes 
hatóságokról szakértői elemzések elvégzése;

6. a hatáskörükbe tartozó területen a piaci fejlemények megfigyelése és értékelése;
7. minden egyéb, a rendeletekben vagy a közösségi jogszabályokban meghatározott feladat 

ellátása.

Az európai felügyeleti hatóságoknak a következő hatáskörökkel kell rendelkezniük:
1. technikai standardok kidolgozása, és azok benyújtása a Bizottságnak részleges vagy 

módosításokkal történő elfogadásra (a Bizottság komitológiai eljárást javasolt, amelyben 
nem vesz részt a Parlament, a bevett gyakorlattal ellentétben);
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2. az illetékes hatóságoknak vagy a pénzügyi intézményeknek címzett iránymutatások és 
ajánlások kibocsátása;

3. az illetékes hatóságokhoz címzett ajánlás kiadásának jogköre, amelyben meghatározzák a 
közösségi jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket;

4. az illetékes hatóságokhoz címzett egyedi határozatok meghozatalának jogköre:
a. amennyiben a Bizottság valamely európai felügyeleti hatósághoz címzett 

határozatot fogad el, amelyben megállapítja a vészhelyzet fennállását, a 
szükséges intézkedések meghozatala 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 teljesítsék az adott 
jogszabályokban meghatározott előírásokat;

b. más illetékes hatóság eljárásával, intézkedésének tartalmával vagy tétlenségével 
kapcsolatos egyet nem értés esetén az illetékes hatóság számára az intézkedés 
vagy valamely intézkedéstől való tartózkodás előírása;

5. pénzügyi intézményeknek címzett határozatok meghozatala, amennyiben a nemzeti 
illetékes hatóság nem teljesíti az alábbiakat:

a. a Bizottság közösségi jog betartására vonatkozó határozata;
b. valamely európai felügyeleti hatóság vészhelyzetben hozott határozata, 

amennyiben a Bizottság határozatot fogadott el a vészhelyzet fennállásáról;
c. az európai felügyeleti hatóságok egyikének vitarendezésre vonatkozó határozata;

6. a Parlamentnek, a Tanácsnak vagy a Bizottságnak szóló vélemények kibocsátása.

Biztosítékok
Az európai felügyeleti hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a vészhelyzettel vagy a 
nézeteltérések rendezésével kapcsolatban elfogadott határozatok semmilyen módon ne 
érintsék a tagállamok költségvetési felelősségét. Amennyiben valamely tagállam megítélése 
szerint nem ez a helyzet, és a határozatot fenntartják, a tagállam kérheti a Tanácsot, hogy 
minősített többséggel szavazzon a határozat fenntartása vagy visszavonása tárgyában.

Összetétel
Az európai felügyeleti hatóságok összetételének a következőképpen kell alakulnia:
1. Felügyelőtanács (32 tag): az elnök, 27 nemzeti felügyelő, 1 fő a Bizottságtól, 1 fő az 

ESRB-től, 1-1 fő minden európai felügyeleti hatóságtól; határozatait minősített vagy 
egyszerű többséggel hozza.

2. Igazgatótanács (6 tag): az elnök, 1 fő a Bizottságtól, 4 fő a felügyelőtanácsból. 
3. Az 5 évre kinevezett elnök, aki a felügyelőtanács által jelölt független szakember, és 

személyét az Európai Parlamentnek meg kell erősítenie.
4. A felügyelőtanács által 5 évre kinevezett ügyvezető igazgató, aki független szakember.
5. Fellebbezési tanács (6 tag): a három európai felügyeleti hatóság együttes testülete.
6. Érdekképviseleti csoport (30 tag)

Az európai felügyeleti hatóságok a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének részét 
alkotják és együtt kell működniük az ESRB-vel.

Feladataik ellátása során az elnöknek, az ügyvezető igazgatónak és a felügyelőtanács 
szavazati joggal rendelkező tagjainak függetlenül és objektívan kell eljárniuk a Közösség 
érdekeinek megfelelően, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást sem közösségi 
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intézményektől vagy szervektől, sem tagállami kormánytól, sem más köz- vagy magánjogi 
jogalanytól.

Bevétel
Az európai felügyeleti hatóságok bevételét különösen az alábbiakból kell biztosítani:
1. a pénzügyi intézmények felügyelete terén illetékes nemzeti hatóságok kötelező 

hozzájárulásai;
2. az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) 

előirányzott közösségi támogatás;
3. a vonatkozó közösségi jogi eszközökben meghatározott esetekben a Hatóságnak 

fizetendő díjak.

Éves személyi állomány
2011 2012 2012 2014

EBA 40 62 80 90
EIOPA 40 62 73 90
ESMA 43 60 76 89

Az operatív személyi állomány és a vezetőség, illetve a támogató személyi állomány 
arányának 2014-ben 5:1-nek kell lennie.

3.2. A javaslatokban felvetett kérdések
A javaslatok számos kérdést felvetnek, ideértve az alábbiakat:
– a hatóságok száma, valamint a feladat- és felelősségmegosztás;
– az egyes hatóságok elszámoltathatósága;
– közép- és hosszú távú finanszírozás;
– nemzetközi vonatkozások (koordináció és képviselet);
– döntéshozatali eljárások vészhelyzetben, a döntéshozatali eljárás általában (egyszerű 

kontra minősített többség);
– adatgyűjtési hatáskörök;
– hatáskörök a jövőbeli ágazati jogalkotással kapcsolatban;
– a Bizottság határozatai tekintetében a komitológia használata; a Parlament szerepe;
– a három hatóság közötti együttműködés és koordináció;
– a hatóságok és az ESRB közötti együttműködés;
– a hatóságok és a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti együttműködés;
– a szakértői értékelési eljárás és annak nyomon követése;
– a határokon átnyúló kockázat fogalmának meghatározása;
– biztosítékok;
– szankcionálási jogkör nélküli döntéshozatali hatáskör a pénzügyi intézmények irányában;
– szerepük a felügyeleti kollégiumok szerepéhez viszonyítva; jelentőségük a határokon 

átnyúlóan működő, nagyméretű pénzügyi intézmények vonatkozásában;
– az érdekképviseleti csoport szerepe, részvétele és összetétele;
– jövőbeli fejlődés és felülvizsgálati záradék;

4. Az I. és II. gyűjtőirányelv
4.1. Az 1. gyűjtőirányelv

Az EBA, az EIOPA és az ESMA, valamint az ESRB létrehozásáról szóló rendeletekkel 
párhuzamosan és a javasolt felügyeleti keretrendszer eredményes működése érdekében a 
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Bizottság javaslatot terjesztett be a hatályos jogszabályokat módosító gyűjtőirányelvre (1. 
gyűjtőirányelv).

A módosítások célja:
– a felügyeleti konvergencia kiegészítő eszközeként a technikai standardok megfelelő 

hatályának meghatározása;
– a hatóságok közvetítő és vitarendező feladatainak integrálása;
– a különféle jogszabályszövegek egyszerűsítése és beillesztése az új felügyeleti 

architektúrába.

Az I. gyűjtőirányelvben módosított jogszabályszövegek főként értékpapírokkal és bankokkal 
foglalkoznak (a tőkemegfelelésről szóló 2006/48/EK és 2006/49/EK irányelv, a pénzügyi 
konglomerátumokról szóló 2002/87/EK irányelv, a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézményekről szóló 2003/41/EK irányelv, a piaci erőfölénnyel való visszaélésről szóló 
2003/6/EK irányelv, a pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv, a 
tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelv,
az elszámolások véglegességéről szóló 1998/26/EK irányelv, az átláthatóságról szóló 
2004/109/EK irányelv, a pénzmosás elleni 2005/60/EK irányelv, valamint a 2009/65/EK 
ÁÉKBV-irányelv).

4.2. A 2. gyűjtőirányelv
Adott esetben a Bizottság egy további gyűjtőirányelv keretében további módosításokat fog 
javasolni a hatályos jogszabályok szövegében (2. gyűjtőirányelv). A II. gyűjtőirányelv –
amelynek elfogadása jövő év elejére várható – feltehetőleg  főként a biztosítással kapcsolatos 
jogszabályokra, úgy mint a Szolvencia II irányelvre és a biztosítási közvetítésről szóló 
irányelvre fog összpontosítani.

4.3. A javaslatokban felvetett kérdések
– a javasolt kiigazítások jellege és terjedelme;
– a tájékoztatóról, a piaci erőfölénnyel való visszaélésről, a pénzügyi eszközök piacáról és a 

tőkemegfelelésről szóló irányelv felülvizsgálatával párhuzamos módosítás;
– a módosítási javaslat szövegében az egységes szerkezetbe foglalás elmulasztása.


