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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási 
mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes 
eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Bankszanálási Alap létrehozásáról és az 
1093/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra 
(COM(2013)0520),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-
0223/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság és az 
Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok nemzeti szanálási 
szabályai és az ezekhez kapcsolódó 
adminisztratív gyakorlatok közötti 
eltérések, valamint a több országban 
tevékenykedő bankok szanálására 
vonatkozó uniós szintű, egységes 
döntéshozatali eljárás hiánya egyaránt 
táplálja ezt a bizalomhiányt és a piac 

(2) A tagállamok nemzeti szanálási 
szabályai és az ezekhez kapcsolódó 
adminisztratív gyakorlatok közötti 
eltérések, valamint a több országban 
tevékenykedő bankok szanálására 
vonatkozó uniós szintű, egységes 
döntéshozatali eljárás hiánya egyaránt 
táplálja ezt a bizalomhiányt és a piac 
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instabilitását, mivel egy bank 
fizetésképtelenségének lehetséges 
következményei tekintetében nem 
garantálják a biztonságot és a 
kiszámíthatóságot. A nemzeti szintű
szanálási határozatok 
versenytorzulásokhoz vezethetnek, és 
végső soron alááshatják a belső piacot.

instabilitását, mivel egy bank 
fizetésképtelenségének lehetséges 
következményei tekintetében nem 
garantálják a biztonságot és a 
kiszámíthatóságot. A csak nemzeti szinten, 
harmonizálatlan jogi keretek alapján 
meghozott szanálási határozatok 
versenytorzulásokhoz vezethetnek, és 
végső soron alááshatják a belső piacot.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az állam és a bankszektor közötti 
kapcsolatot, amely a válság alatt az egész 
Unióban pusztító hatást gyakorolt a 
gazdaságra, a pénzügyi piacok jelenlegi 
felaprózottságának csökkentése érdekében 
meg kell szüntetni. Noha a bankunió csak 
a közös európai betétbiztosítási rendszer 
létrehozása után válik teljessé, az egységes 
szanálási mechanizmus megteremtése már 
ebbe az irányba tett alapvető lépés.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mindaddig, amíg a szanálási szabályok, 
gyakorlatok és a tehermegosztásra 
vonatkozó megközelítések nemzeti 
szintűek maradnak, valamint a szanálás 
finanszírozásához szükséges pénzügyi 

(5) Mindaddig, amíg a szanálási szabályok, 
gyakorlatok és a tehermegosztásra 
vonatkozó megközelítések nemzeti 
szintűek maradnak, valamint a szanálás 
finanszírozásához szükséges pénzügyi 
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forrásokat nemzeti szinten teremtik elő és 
használják fel, a belső piac töredezettsége 
megmarad. Ezen túlmenően a nemzeti 
felügyeleti szervek erős ösztönzőkkel 
rendelkeznek, hogy a bankválságok 
nemzeti gazdaságukra gyakorolt lehetséges 
hatásait olyan egyoldalú intézkedések 
megvalósításával minimalizálják, amelyek 
elhatárolják a banki műveleteket, például a 
csoportközi átutalások és kölcsönzések 
korlátozásával, vagy a potenciálisan 
csődközeli helyzetbe kerülő 
anyavállalatnak az adott tagállamban 
működő leányvállalata tekintetében 
magasabb likviditási és tőkekövetelmények 
bevezetésével. Ez korlátozza a bankok több 
országot érintő tevékenységét, ezáltal pedig 
akadályozza az alapvető szabadságok 
gyakorlását, és versenytorzulást okoz a 
belső piacon.

forrásokat nemzeti szinten teremtik elő és 
használják fel, a belső piac töredezettsége 
megmarad. Ezen túlmenően a nemzeti 
felügyeleti szervek erős ösztönzőkkel 
rendelkeznek, hogy a bankválságok 
nemzeti gazdaságukra gyakorolt lehetséges 
hatásait olyan egyoldalú intézkedések 
megvalósításával minimalizálják, amelyek 
elhatárolják a banki műveleteket, például a 
csoportközi átutalások és kölcsönzések 
korlátozásával, vagy a potenciálisan 
csődközeli helyzetbe kerülő 
anyavállalatnak az adott tagállamban 
működő leányvállalata tekintetében 
magasabb likviditási és tőkekövetelmények 
bevezetésével. A nemzeti, valamint a 
székhely szerinti és a fogadó állam közötti 
vitás kérdések jelentősen csökkentik a 
határokon átnyúló szanálási folyamatok 
hatékonyságát. Ez korlátozza a bankok 
több országot érintő tevékenységét, ezáltal 
pedig akadályozza az alapvető 
szabadságok gyakorlását, és 
versenytorzulást okoz a belső piacon.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A [ ] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv bizonyos mértékig összehangolta
a bankszanálás nemzeti szabályait, és 
előírta a szanálási hatóságok 
együttműködését abban az esetben, ha több 
országban tevékenykedő bank válik 
fizetésképtelenné. A [ ] irányelvben előírt 
összehangolás azonban nem teljes, és a 
döntéshozatali folyamat nem 
központosított. A [ ] irányelv alapvetően a 
valamennyi tagállam nemzeti hatóságai 
számára elérhető közös szanálási 

(6) A(z) [ ] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv13 döntő lépést jelent a 
bankszanálás nemzeti szabályainak 
összehangolása felé, és előírta a szanálási 
hatóságok együttműködését abban az 
esetben, ha több országban tevékenykedő 
bank válik fizetésképtelenné. A(z) [ ] 
irányelvben előírt összehangolás azonban 
nem korlátlan, és a döntéshozatali 
folyamat nem központosított. A(z) [ ] 
irányelv alapvetően a valamennyi tagállam 
nemzeti hatóságai számára elérhető közös 
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eszközökről és hatáskörökről rendelkezik, 
viszont a szanálási eljárások támogatása 
terén meghagyja a nemzeti hatóságok 
mérlegelési jogkörét az eszközök 
alkalmazása, illetve a nemzeti 
finanszírozási megoldások igénybevétele 
tekintetében. A [ ] irányelv nem 
akadályozza meg azt, hogy a tagállamok 
különálló és esetleg következetlen 
döntéseket hozzanak a több országban 
tevékenykedő csoportok szanálása 
kapcsán, ami befolyásolhatja a szanálás 
összköltségét. Ezenkívül, mivel nemzeti 
finanszírozási megoldásokat ír elő, nem 
csökkenti kellőképpen a bankok 
függőségét az állami költségvetésekből 
nyújtott támogatástól, és nem előzi meg, 
hogy a tagállamok egymástól eltérő 
megközelítéseket alkalmazzanak a 
finanszírozási megoldások igénybevétele 
során.

szanálási eszközökről és hatáskörökről 
rendelkezik, viszont a szanálási eljárások 
támogatása terén meghagyja a nemzeti 
hatóságok bizonyos szintű mérlegelési 
jogkörét az eszközök alkalmazása, illetve a 
nemzeti finanszírozási megoldások 
igénybevétele tekintetében. Az európai 
felügyeleti hatóságra (Európai 
Bankhatóság) bízott közvetítési feladatok 
ellenére a(z) [ ] irányelv nem akadályozza 
meg teljes mértékben azt, hogy a 
tagállamok különálló és esetleg 
következetlen döntéseket hozzanak a több 
országban tevékenykedő csoportok 
szanálása kapcsán, ami befolyásolhatja a 
szanálás összköltségét. Ezenkívül, mivel 
nemzeti finanszírozási megoldásokat ír elő, 
nem csökkenti kellőképpen a bankok 
függőségét az állami költségvetésekből 
nyújtott támogatástól, és nem előzi meg 
teljes mértékben, hogy a tagállamok 
egymástól eltérő megközelítéseket 
alkalmazzanak a finanszírozási 
megoldások igénybevétele során. Emiatt 
fokozatos lépéseket kell tenni egy uniós 
fizetésképtelenségi rendszer felé.
____________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a hitelintézetek és befektetési 
vállalkozások helyreállítását és szanálását 
célzó keretrendszer létrehozásáról és a 
77/91/EGK és 82/891/EK tanácsi irányelv, 
a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 
2005/56/EK, 2007/36/EK és 2011/35/EU 
irányelv, valamint az 1093/2010/EU 
rendelet módosításáról; HL C, o.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Egységes Bankszanálási Alap (a 
továbbiakban: az Alap) nélkülözhetetlen 
elem, amelynek hiányában az egységes 
szanálási mechanizmus nem tudna 
megfelelően működni. A nemzeti 
finanszírozás eltérő rendszerei 
megzavarnák az egységes bankszanálási 
szabályok alkalmazását a belső piacon. Az 
Alapnak segítenie kell biztosítani azt, hogy 
egységes adminisztratív gyakorlatot 
alkalmazzanak a szanálás 
finanszírozásában, valamint hozzá kell 
járulnia az alapvető szabadságok 
gyakorlását akadályozó tényezők, illetve az 
eltérő nemzeti gyakorlatokból fakadó belső 
piaci versenytorzulás kialakulásának 
megakadályozásához. Az Alapot 
közvetlenül a bankoknak kell 
finanszírozniuk, és forrásait uniós szinten 
kell összegyűjteni, hogy a szanálási 
forrásokat objektív módon oszthassák el a 
tagállamok között. Ez növeli a pénzügyi 
stabilitást és mérsékeli az egyes tagállamok 
vélt pénzügyi helyzete és az ezekben a 
tagállamokban működő bankok és 
vállalkozások finanszírozási költségei 
közötti összefüggést.

(11) Az Egységes Bankszanálási Alap (a 
továbbiakban: az Alap) nélkülözhetetlen 
elem, amelynek hiányában az egységes 
szanálási mechanizmus nem tudna 
megfelelően működni. A nemzeti 
finanszírozás eltérő rendszerei 
megzavarnák az egységes bankszanálási 
szabályok alkalmazását a belső piacon. Ha 
a szanálás finanszírozása nemzeti szintű 
maradna, nem szakadna meg az államok 
és a bankszektor közötti kapcsolat, és a 
befektetők továbbra is a bankok 
letelepedési helyének, nem pedig 
hitelképességének megfelelő hitelnyújtási 
feltételeket szabnának meg. Ugyancsak 
fennmaradna a pénzügyi piac jelenlegi 
súlyos széttöredezettsége. Az Alapnak 
segítenie kell biztosítani azt, hogy 
egységes adminisztratív gyakorlatot 
alkalmazzanak a szanálás 
finanszírozásában, valamint hozzá kell 
járulnia az alapvető szabadságok 
gyakorlását akadályozó tényezők, illetve az 
eltérő nemzeti gyakorlatokból fakadó belső 
piaci versenytorzulás kialakulásának 
megakadályozásához. Az Alapot 
közvetlenül a bankoknak kell 
finanszírozniuk, és forrásait uniós szinten 
kell összegyűjteni, hogy a szanálási 
forrásokat objektív módon oszthassák el a 
tagállamok között. Ez növeli a pénzügyi 
stabilitást és mérsékeli az egyes tagállamok 
vélt pénzügyi helyzete és az ezekben a 
tagállamokban működő bankok és 
vállalkozások finanszírozási költségei 
közötti összefüggést. Annak érdekében, 
hogy még inkább megszűnjön ez az 
összefüggés, meg kell tiltani, hogy az 
egységes szanálási mechanizmus döntései 
közvetlenül hassanak a tagállamok 
költségvetési felelősségeire.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EKB – mint az egységes 
felügyeleti rendszer felügyeleti szerve –
képes legjobban felmérni, hogy a 
hitelintézet csődközeli helyzetben van-e 
vagy valószínűsíthetően fizetésképtelenné 
válik, illetve van-e reális kilátás arra, hogy 
egy alternatív magánszektori vagy 
felügyeleti beavatkozás ésszerű időn belül 
megakadályozza a csődöt. A Testületnek –
az EKB-tól kapott értesítés alapján –
ajánlást kell készítenie a Bizottságnak. 
Mivel az egymástól eltérő érdekeket 
egyensúlyba kell hozni, a Bizottságnak 
döntenie kell arról, hogy egy intézményt 
szanálás alá von-e vagy sem, valamint a 
Testület jövőbeni szanálási intézkedéseit 
meghatározó, egyértelmű és részletes 
szanálási keretről. Ezen a kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 
rendszerről, és tájékoztatnia kell a nemzeti 
szanálási hatóságokat a nemzeti szinten 
végrehajtandó szanálási eszközökről és 
jogkörökről.

(16) Az EKB – mint az egységes 
felügyeleti rendszer felügyeleti szerve –
képes legjobban felmérni, hogy a 
hitelintézet csődközeli helyzetben van-e 
vagy valószínűsíthetően fizetésképtelenné 
válik, illetve van-e reális kilátás arra, hogy 
egy alternatív magánszektori vagy 
felügyeleti beavatkozás ésszerű időn belül 
megakadályozza a csődöt. A Testületnek –
az EKB-tól kapott értesítés alapján –
ajánlást kell készítenie a Bizottságnak. 
Mivel az egymástól eltérő érdekeket 
egyensúlyba kell hozni, a Bizottságnak 
döntenie kell arról, hogy egy intézményt 
szanálás alá von-e vagy sem, valamint a 
Testület jövőbeni szanálási intézkedéseit 
meghatározó, egyértelmű és részletes, a 
Testület által ajánlásában javasolt
szanálási keretről. Ezen a kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 
rendszerről, és tájékoztatnia kell a nemzeti 
szanálási hatóságokat a nemzeti szinten 
végrehajtandó szanálási eszközökről és 
jogkörökről.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása 
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően sajátos szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie, 

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása 
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően sajátos szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie, 
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amely eltér az Unió összes többi 
ügynökségére jellemző modelltől. A 
Testület összetételének biztosítania kell a 
szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A vezetői ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes, és a Bizottság, illetve az EKB 
képviselői vesznek részt. A Testület 
küldetését figyelembe véve az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest a Bizottság javaslata alapján, 
európai parlamenti meghallgatás után a
Tanácsnak kell kineveznie. Az egyetlen 
részt vevő tagállamban letelepedett bank 
vagy csoport szanálásáról folytatott 
tárgyalások esetében a vezetői ülést is 
össze kell hívni, és a döntéshozatalba az 
érintett tagállam által kinevezett, a 
nemzeti szanálási hatóságot képviselő 
tagot is be kell vonni. Egy több országban 
tevékenykedő csoportról folytatott 
tárgyalások esetében a székhely szerinti és 
a fogadó tagállamok által kinevezett, a 
vonatkozó nemzeti szanálási hatóságokat 
képviselő tagokat egyaránt meg kell hívni a 
Testület vezetői ülésére, és be kell őket 
vonni a döntéshozatalba. Mindazonáltal a 
székhely szerinti és a fogadó tagállam 
hatóságainak a döntésre gyakorolt 
befolyását ki kell egyensúlyozni, ezért a 
fogadó tagállamok hatóságainak egyetlen 
közös szavazattal kell rendelkezniük. A 
Testület üléseire megfigyelők – köztük az 
Európai Stabilitási Mechanizmus és az 
eurócsoport képviselője – is 
meghívhatóak.

amely eltér az Unió összes többi 
ügynökségére jellemző modelltől. A 
Testület összetételének biztosítania kell a 
szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A vezetői ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes, és a Bizottság, illetve az EKB 
képviselői vesznek részt. A Testület 
küldetését figyelembe véve az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest érdemeik, képességeik, a banki 
szakértelem, a pénzügyi kérdések 
ismerete, valamint a pénzügyi felügyelet 
és szabályozás szempontjából releváns 
tapasztalataik alapján kell kinevezni. Az 
ügyvezető igazgatót és az 
igazgatóhelyettest nyílt kiválasztási eljárás 
keretében kell kiválasztani, amelyről az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak
folyamatosan megfelelő tájékoztatást kell
kapnia. A kiválasztási eljárás során 
tiszteletben kell tartani a nemek aránya 
egyensúlyának elvét. A Bizottságnak meg 
kell adnia az Európai Parlament illetékes 
bizottsága számára az ügyvezető igazgatói 
és az ügyvezetőigazgató-helyettesi 
tisztségre jelölt személyek szűkített listáját. 
A Bizottságnak az ügyvezető igazgató és 
az ügyvezetőigazgató-helyettes 
kinevezésére irányuló javaslatot 
jóváhagyásra be kell nyújtania az Európai 
Parlamentnek. Miután az Európai 
Parlament jóváhagyta a javaslatot, a 
Tanácsnak végrehajtási határozatot kell 
elfogadnia az ügyvezető igazgató és az 
ügyvezetőigazgató-helyettes kinevezéséről.
Egy több országban tevékenykedő 
csoportról folytatott tárgyalások esetében a 
székhely szerinti és a fogadó tagállamok 
által kinevezett, a vonatkozó nemzeti 
szanálási hatóságokat képviselő tagokat 
egyaránt meg kell hívni a Testület vezetői 
ülésére, és be kell őket vonni a 
döntéshozatalba. Mindazonáltal a székhely 
szerinti és a fogadó tagállam hatóságainak 
a döntésre gyakorolt befolyását ki kell 
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egyensúlyozni, ezért a fogadó tagállamok 
hatóságainak egyetlen közös szavazattal 
kell rendelkezniük.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Mivel a Testület vezetői ülésein a 
döntéshozatali folyamat résztvevői attól 
függően változnak, hogy az érintett 
intézmény mely tagállam(ok)ban 
működik, az állandó résztvevőknek – az 
ügyvezető igazgatónak, az 
ügyvezetőigazgató-helyettesnek, a 
Bizottság képviselőjének és az EKB
képviselőjének – biztosítaniuk kell, hogy a 
Testület vezetői ülésein bármilyen 
különböző összetételben hozott döntések 
következetesek, megfelelőek és arányosak 
legyenek.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Arra is lehetőséget kell adni, hogy a 
Testület üléseire megfigyelőket – beleértve 
az Európai Stabilitási Mechanizmus és az 
eurócsoport képviselőjét – lehessen 
meghívni.

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Egy csődközeli helyzetbe került 
intézmény rendes fizetésképtelenségi 
eljárás keretében történő felszámolása 
veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást, 
megzavarhatja az alapvető szolgáltatások 
nyújtását, és érintheti a betétesek védelmét. 
Ilyen esetben a szanálási eszközök 
alkalmazása közérdek. Ezért a szanálás 
céljai közé kell tartozniuk a 
következőknek: az alapvető pénzügyi 
szolgáltatások folyamatosságának 
biztosítása, a pénzügyi rendszer 
stabilitásának fenntartása, az erkölcsi 
kockázat csökkentése a csődközeli 
helyzetbe került intézményeknek nyújtott 
állami pénzügyi támogatásra való 
hagyatkozás minimalizálása révén, 
valamint a betétesek védelme.

(28) Egy csődközeli helyzetbe került 
intézmény rendes fizetésképtelenségi 
eljárás keretében történő felszámolása 
veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást, 
megzavarhatja az alapvető szolgáltatások 
nyújtását, és érintheti a betétesek védelmét. 
Ilyen esetben a szanálási eszközök 
alkalmazása közérdek. Ezért a szanálás 
céljai közé kell tartozniuk a 
következőknek: az alapvető pénzügyi 
szolgáltatások folyamatosságának 
biztosítása, beleértve a betétekhez való 
állandó hozzáférést, a pénzügyi rendszer 
stabilitásának fenntartása és az erkölcsi 
kockázat csökkentése a csődközeli 
helyzetbe került intézményeknek nyújtott 
állami pénzügyi támogatásra való 
hagyatkozás minimalizálása révén.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Még nem sikerült megvalósítani a 
fizetésképtelenségi jogszabályok uniós 
szintű harmonizálását, ami jelentős lépést 
jelentene a valódi belső piac kiépítésében. 
Az egységes felügyeleti mechanizmusban 
részt vevő tagállamokban székhellyel 
rendelkező, illetve a más tagállamokban 
székhellyel rendelkező szervezetek 
esetében azonban a(z) [ ] irányelv által 
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bevezetett harmonizációnak köszönhetően 
fizetésképtelenség esetén a hitelezők 
követeléseinek rangsora – a betétesek 
elsőbbségi rangsorát is beleértve – azonos 
lesz. Ez a harmonizáció megszünteti a 
szabályozási arbitrázs egyik fontos 
forrását.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A Bizottságnak az eset körülményeit 
figyelembe véve meg kell határoznia a 
végrehajtandó szanálási intézkedések 
keretét, továbbá lehetővé kell tenni 
számára, hogy a szükséges összes szanálási 
eszközt felhasználásra kijelölhesse. Ezen a 
világos és pontos kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 
rendszer részleteiről. A vonatkozó 
szanálási eszközöknek magukban kell 
foglalniuk a vagyonértékesítési, a hídbank-
, a belső feltőkésítési és az 
eszközelkülönítési eszközt, amelyekről a [ 
] irányelv szintén rendelkezik. A keretnek 
lehetővé kell tennie annak az értékelését is, 
hogy teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

(36) A Bizottságnak a Testület ajánlását 
követően, az eset körülményeit figyelembe 
véve meg kell határoznia a végrehajtandó 
szanálási intézkedések keretét, továbbá 
lehetővé kell tenni számára, hogy a 
szükséges összes szanálási eszközt 
felhasználásra kijelölhesse. Ezen a világos 
és pontos kereten belül a Testületnek 
döntenie kell a szanálási rendszer 
részleteiről. A vonatkozó szanálási 
eszközöknek magukban kell foglalniuk a 
vagyonértékesítési, a hídbank-, a belső 
feltőkésítési és az eszközelkülönítési 
eszközt, amelyekről a(z) [ ] irányelv 
szintén rendelkezik. A keretnek lehetővé 
kell tennie annak az értékelését is, hogy 
teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Valamennyi részt vevő tagállamban 
biztosítani kell a szanálási intézkedés 
eredményességét és egységességét. E 
célból a Testület számára – rendkívüli 
esetekben, és amennyiben a nemzeti 
szanálási hatóság egyáltalán nem vagy nem 
megfelelően alkalmazta a Testület 
határozatát – lehetővé kell tenni, hogy a 
szanálás alá vont intézmény meghatározott 
jogait, eszközeit vagy kötelezettségeit más 
személyre ruházza, vagy megkövetelje a 
hitelviszonyt megtestesítő olyan 
értékpapírok átalakítását, amelyek 
meghatározott esetekben való átalakítását 
szerződésben írják elő. A nemzeti 
szanálási hatóságok minden olyan 
intézkedését ki kell zárni, amely 
korlátozza vagy befolyásolja a Testület 
hatásköreinek gyakorlását vagy 
működését.

(48) Valamennyi részt vevő tagállamban 
biztosítani kell a szanálási intézkedés 
eredményességét és egységességét. E 
célból a Testület számára – amennyiben a 
nemzeti szanálási hatóság egyáltalán nem 
vagy nem megfelelően alkalmazta a 
Testület határozatát – lehetővé kell tenni, 
hogy közvetlenül adjon ki utasítást a 
szanálás alá vont intézmény számára.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
Testület minden szükséges információhoz 
hozzáférjen, az alkalmazottak nem 
hivatkozhatnak szakmai titoktartási 
szabályokra a Testületnek történő 
információszolgáltatás elkerülése céljából.

(53) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
Testület minden szükséges információhoz 
hozzáférjen, az érintett szervezetek és 
alkalmazottaik nem hivatkozhatnak
szakmai titoktartási szabályokra a 
Testületnek történő információszolgáltatás 
elkerülése céljából.

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az egységes szanálási mechanizmus 
keretében elfogadott határozatok 
tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében kötelezettségszegés esetén 
arányos és visszatartó erejű szankciókat 
kell alkalmazni. A Testület számára 
lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti 
szanálási hatóságokat arra utasítsa, hogy 
pénzbírságokat vagy kényszerítő 
bírságokat szabjanak ki azokra a 
vállalkozásokra, amelyek nem tesznek 
eleget a Testület határozataiban előírt 
kötelezettségeiknek. A következetes, 
hatékony és eredményes végrehajtási 
gyakorlatok biztosítása érdekében a 
Testület számára lehetővé kell tenni, hogy 
iránymutatásokat címezzen a nemzeti 
szanálási hatóságoknak a bírságok és 
kényszerítő bírságok alkalmazásáról.

(54) Az egységes szanálási mechanizmus 
keretében elfogadott határozatok 
tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében kötelezettségszegés esetén 
arányos és visszatartó erejű szankciókat 
kell alkalmazni. A Testület számára 
lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti 
szanálási hatóságokat arra utasítsa, hogy 
közigazgatási szankciókat vagy 
kényszerítő bírságokat szabjanak ki azokra 
a szervezetekre, amelyek nem tesznek 
eleget a Testület határozataiban előírt 
kötelezettségeiknek. A következetes, 
hatékony és eredményes végrehajtási 
gyakorlatok biztosítása érdekében a 
Testület számára lehetővé kell tenni, hogy 
iránymutatásokat címezzen a nemzeti 
szanálási hatóságoknak a közigazgatási 
szankciók és kényszerítő bírságok 
alkalmazásáról.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Amennyiben a nemzeti szanálási 
hatóság azáltal, hogy nem él a Testület 
utasításának végrehajtása érdekében a 
nemzeti jog által ráruházott 
hatáskörökkel, megsérti az egységes 
szanálási mechanizmus szabályait, az 
adott tagállam az ítélkezési gyakorlattal 
összhangban kötelezhető az egyének –
köztük adott esetben a szanálás alá vont 

törölve
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szervezet vagy csoport –, illetve bármely 
tagállam ilyen szervezete vagy csoportja 
valamely részének hitelezője számára 
okozott kár megtérítésére.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58a) Mindazonáltal indokolt az összes 
hitelező kielégítése előtt az Alapot igénybe 
venni, ha a szanálási folyamat során 
megkezdődne a betétek belső feltőkésítésre 
való felhasználása. A bankrendszerbe 
vetett általános bizalom egyik sarokköve a 
polgárok abba vetett bizalma, hogy 
megtakarításaik biztonságban vannak a 
teljesen kockázatmentes, és ennek 
megfelelően alacsony hozamú betétekben. 
A betétekhez való folyamatos hozzáférés 
biztosítása kétségtelenül egyike a bankok 
kritikus funkcióinak. Továbbá, a betétek 
biztonságába vetett bizalom hiánya 
alkalmas a bankok megrohamozásának 
kiváltására; ez a jelenség pedig 
katasztrofális hatással jár a pénzügyi 
stabilitásra. A betétek védelme a szanálási 
folyamat során a szanálási célkitűzéseket 
támogatja, és ezért különös erőfeszítést 
érdemel, függetlenül a 
veszteségelnyeléshez és a feltőkésítéshez 
való hozzájárulás részvényesek és 
hitelezők által már teljesített összegétől.

Or. en
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
azonnal rendelkezésre álljanak a 
megfelelő pénzügyi eszközök az e 
rendeletben megállapított célokra, az 
Alapnak csak egy kölcsönprogram –
lehetőleg valamely közösségi eszközből 
történő – létrehozása után szabad 
működésbe lépnie. A rendszer egészének 
hitelességéhez alapvető a finanszírozás 
teljes körű rendelkezésre állása.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) A hozzájárulások méltányos
kiszámítása és az alacsonyabb kockázatot 
jelentő modell szerinti működés ösztönzése 
érdekében az Alaphoz történő 
hozzájárulásoknak figyelembe kell venniük 
a hitelintézetek által viselt kockázatok 
mértékét.

(63) A hozzájárulások méltányos 
kiszámítása és az alacsonyabb kockázatot 
jelentő modell szerinti működés ösztönzése 
érdekében az Alaphoz történő 
hozzájárulásoknak, amelyeket az illetékes 
hatóság javaslatát követően a Testületnek 
kell meghatároznia, figyelembe kell 
venniük a hitelintézetek által viselt 
kockázatok mértékét.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha e rendelet alapján a Bizottság vagy 
a Testület olyan feladatokat vagy 
hatásköröket gyakorol, amelyeket a(z) [ ] 
irányelv szerint egy részt vevő tagállam 
nemzeti szanálási hatóságának kell 
gyakorolnia, akkor e rendelet és a(z) [ ] 
irányelv alkalmazása céljából a Testületet
kell az illetékes nemzeti szanálási 
hatóságnak, vagy határon átnyúló 
csoportszintű szanálás esetén az illetékes 
csoportszintű nemzeti szanálási hatóságnak 
tekinteni.

(1) Ha e rendelet alapján a Bizottság vagy 
a Testület olyan feladatokat vagy 
hatásköröket gyakorol, amelyeket a(z) [ ] 
irányelv szerint egy részt vevő tagállam 
nemzeti szanálási hatóságának kell 
gyakorolnia, akkor e rendelet és a(z) [ ] 
irányelv alkalmazása céljából a Testületet 
kell az illetékes nemzeti szanálási 
hatóságnak, vagy határon átnyúló 
csoportszintű szanálás esetén az illetékes 
csoportszintű szanálási hatóságnak 
tekinteni.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Olyan döntés vagy intézkedés 
meghozatalakor, amelynek egynél több 
részt vevő tagállamban lehet hatása, és 
különösen a kettő vagy több részt vevő 
tagállamban székhellyel rendelkező 
csoportokat érintő döntések 
meghozatalakor a Bizottság kellően 
figyelembe veszi az összes következő 
tényezőt:

(2) Olyan döntés vagy intézkedés 
meghozatalakor, amelynek egynél több 
részt vevő tagállamban lehet hatása, és 
különösen a kettő vagy több részt vevő 
tagállamban székhellyel rendelkező 
csoportokat érintő döntések 
meghozatalakor a Bizottság és a Testület
kellően figyelembe veszi az összes 
következő tényezőt:

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az egyes esetek 
természetének és körülményeinek 
megfelelően egyensúlyt teremt a (2) 
bekezdésben említett tényezők és a 12. 
cikkben említett szanálási célkitűzések 
között.

(3) A Bizottság és a Testület az egyes 
esetek jellegének és körülményeinek 
megfelelően egyensúlyt teremt a (2) 
bekezdésben említett tényezők és a 12. 
cikkben említett szanálási célkitűzések 
között.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Testület vagy a Bizottság egyetlen
döntése sem írhatja elő a tagállamok 
számára rendkívüli állami pénzügyi 
támogatást biztosítását.

(4) A Testület vagy a Bizottság döntései és 
intézkedései nem írhatják elő a tagállamok 
számára rendkívüli állami pénzügyi 
támogatást biztosítását, és nem hathatnak 
ki közvetlenül a tagállamok költségvetési 
felelősségére.

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Testület a döntések vagy az 
intézkedések meghozatalakor tájékoztatja 
az érintett szervezetek alkalmazottait és 
konzultál velük.

Or. en
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás 
kézhezvételekor vagy saját 
kezdeményezésére a Testület értékeli, hogy 
teljesülnek-e a következő feltételek:

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás 
kézhezvételekor a Testület értékeli, hogy 
teljesülnek-e a következő feltételek:

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szanálási eszközöknek a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett kerete;

b) a szanálási eszközöknek a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett kerete;

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az eset körülményeinek sürgősségére 
való tekintettel a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy adott esetben az 
(1) bekezdésben említett tájékoztatás vagy
a Testület (5) bekezdésben említett 
ajánlásának figyelembevételével határoz 
valamely szervezet szanálás alá vonásáról, 
az érintett szervezet tekintetében 
alkalmazandó szanálási eszközök keretéről 
és az Alapnak a szanálási intézkedés 
támogatása céljából történő 
igénybevételéről. A (2) bekezdésben 

(6) Az eset körülményeinek sürgősségére 
való tekintettel a Bizottság az (1) 
bekezdésben említett tájékoztatás és a 
Testület (5) bekezdésben említett 
ajánlásának figyelembevételével határoz 
valamely szervezet szanálás alá vonásáról, 
az érintett szervezet tekintetében 
alkalmazandó szanálási eszközök keretéről 
és az Alapnak a szanálási intézkedés 
támogatása céljából történő 
igénybevételéről. A Bizottság dönthet úgy, 
hogy felkéri a Testületet az (5) 
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említett valamennyi feltétel teljesülése 
esetén a Bizottság – saját 
kezdeményezésére – úgy határozhat, hogy 
egy szervezetet szanálás alá von.

bekezdésben említett ajánlásának 
felülvizsgálatára.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság határozata által 
megállapított keretek között a Testület dönt 
a 20. cikkben említett szanálási 
rendszerről, továbbá biztosítja, hogy a 
nemzeti szanálási hatóságok meghozzák a 
szanálási rendszer végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket. A Testület 
határozatát az érintett nemzeti szanálási 
hatóságoknak kell címezni, és a határozat 
utasítja az említett hatóságokat, hogy a 26. 
cikknek megfelelően hozzák meg a 
Testület említett határozatának 
végrehajtásához szükséges valamennyi 
intézkedést, és ennek érdekében 
gyakorolják a(z) [ ] irányelvben, és 
különösen az említett [ ] irányelv 56–64. 
cikkében biztosított szanálási hatáskörök 
bármelyikét. Állami támogatás jelenléte 
esetében a Testület csak azt követően 
hozhat határozatot, hogy a Bizottság 
döntött az állami támogatásról.

(8) A Bizottság határozata által 
megállapított keretek között a Testület dönt 
a 20. cikkben említett szanálási 
rendszerről, továbbá biztosítja, hogy a 
nemzeti szanálási hatóságok meghozzák a 
szanálási rendszer végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket. A Testület 
határozatát az érintett nemzeti szanálási 
hatóságoknak kell címezni, és a határozat 
utasítja az említett hatóságokat, hogy a 26. 
cikknek megfelelően hozzák meg a 
Testület említett határozatának 
végrehajtásához szükséges valamennyi 
intézkedést, és ennek érdekében 
gyakorolják a(z) [ ] irányelvben, és 
különösen az említett [ ] irányelv 56–64. 
cikkében biztosított szanálási hatáskörök 
bármelyikét.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ha a Testület az (1) bekezdés szerinti 
tájékoztatás kézhezvételekor vagy saját 
kezdeményezésére úgy ítéli meg, hogy a 
szanálási intézkedések az EUMSZ 107. 
cikkének (1) bekezdése szerinti állami 
támogatásnak minősülhetnek, felszólítja az 
érintett részt vevő tagállamot vagy 
tagállamokat, hogy az EUMSZ 108. cikke 
(3) bekezdésének megfelelően 
haladéktalanul értesítse vagy értesítsék a 
Bizottságot a tervezett intézkedésekről.

(9) Ha a Testület úgy ítéli meg, hogy a 
szanálási intézkedések az EUMSZ 107. 
cikkének (1) bekezdése szerinti állami 
támogatásnak minősülhetnek, felszólítja az 
érintett részt vevő tagállamot vagy 
tagállamokat, hogy az EUMSZ 108. cikke 
(3) bekezdésének megfelelően 
haladéktalanul értesítse vagy értesítsék a 
Bizottságot a tervezett intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – amennyiben ez szükséges 
a szanálási célok eléréséhez – a Testület 
ajánlását követően vagy saját 
kezdeményezésére felülvizsgálhatja a 
szanálási rendszerre vonatkozó határozatát 
és módosításokat fogadhat el.

(3) A Bizottság – amennyiben ez szükséges 
a szanálási célok eléréséhez – a Testület 
ajánlását követően felülvizsgálhatja a 
szanálási rendszerre vonatkozó határozatát 
és módosításokat fogadhat el.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a nemzeti szanálási hatóságok a 
nemzeti jogban meghatározott 
feltételeknek megfelelően gyakorolják a(z) 
[ ] irányelvet átültető nemzeti jogszabályok 

E célból a nemzeti szanálási hatóságok e 
rendelet alapján, a nemzeti jogban 
meghatározott feltételeknek megfelelően 
gyakorolják a(z) [ ] irányelvet átültető 
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szerinti hatásköreiket. A nemzeti szanálási 
hatóságok teljes körűen tájékoztatják a 
Testületet az említett hatáskörök 
gyakorlásáról. Valamennyi általuk hozott 
intézkedés megfelel a 16. cikk (8) 
bekezdésében említett határozatnak.

nemzeti jogszabályok szerinti 
hatásköreiket. A nemzeti szanálási 
hatóságok teljes körűen tájékoztatják a 
Testületet az említett hatáskörök 
gyakorlásáról. Valamennyi általuk hozott 
intézkedés megfelel a 16. cikk (8) 
bekezdésében említett határozatnak.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely nemzeti 
szanálási hatóság nem alkalmazta a 16. 
cikkben említett határozatot, vagy azt 
olyan módon alkalmazta, amely hátráltatja 
az e rendeletben foglalt szanálási célok 
elérését, a Testület jogosult elrendelni, 
hogy a szanálás alá vont intézmény:

(2) Amennyiben valamely nemzeti 
szanálási hatóság nem alkalmazta a 16. 
cikkben említett határozatot, vagy azt 
olyan módon alkalmazta, amely hátráltatja 
az e rendeletben foglalt szanálási célok 
elérését, a Testület jogosult közvetlenül 
utasítást kiadni a szanálás alá vont 
intézménynek.

a) meghatározott jogokat, eszközöket és 
kötelezettségeket ruházzon át egy másik 
személyre;
b) követelje meg a hitelviszonyt 
megtestesítő olyan értékpapírok 
átalakítását, amelyek esetében a 
vonatkozó szerződéses feltételek a 18. 
cikkben meghatározott körülmények 
esetén előírják az átalakítást.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7., 8., 11., 16. és 17. cikkben említett 
feladatok ellátása céljából a Testület akár 
közvetlenül, akár a nemzeti szanálási 
hatóságok révén kötelezheti a következő 
jogi vagy természetes személyeket, hogy 
azok bocsássák a Testület rendelkezésére 
mindazokat az információkat, amelyek az e 
rendelet által a Testületre átruházott 
feladatok ellátásához szükségesek:

(1) Az e rendeletben említett feladatok 
ellátása céljából a Testület akár 
közvetlenül, akár a nemzeti szanálási 
hatóságok révén kötelezheti a következő 
jogi vagy természetes személyeket, hogy 
azok bocsássák a Testület rendelkezésére 
mindazokat az információkat, amelyek az e 
rendelet által a Testületre átruházott 
feladatok ellátásához szükségesek:

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7., 8., 11., 16., és 17. cikkben említett 
feladatok ellátása céljából a Testület a 
vonatkozó uniós jogban foglalt feltételek 
fenntartása mellett, bármilyen szükséges 
vizsgálatot elvégezhet a 32. cikk (1) 
bekezdésében említett, valamely részt vevő 
tagállamban letelepedett vagy ott 
tartózkodó személy tekintetében.

(1) Az e rendeletben említett feladatok 
ellátása céljából a Testület a vonatkozó 
uniós jogban foglalt feltételek fenntartása 
mellett, bármilyen szükséges vizsgálatot 
elvégezhet a 32. cikk (1) bekezdésében 
említett, valamely részt vevő tagállamban 
letelepedett vagy ott tartózkodó személy 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7., 8., 11., 16., és 17. cikkben említett 
feladatok ellátása céljából, és a vonatkozó 
uniós jogban meghatározott egyéb 
feltételek fenntartása mellett a Testület – az 

(1) Az e rendeletben említett feladatok 
ellátása céljából, és a vonatkozó uniós 
jogban meghatározott egyéb feltételek 
fenntartása mellett a Testület – az érintett 
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érintett nemzeti szanálási hatóságok 
előzetes értesítését követően – valamennyi 
szükséges helyszíni ellenőrzés 
lefolytatására jogosult a 32. cikk (1) 
bekezdésében említett jogi személyek 
telephelyein. Ha az ellenőrzés megfelelő 
lefolytatása és eredményessége ezt 
szükségessé teszi, a Testület a helyszíni 
ellenőrzést az érintett jogi személyek 
előzetes értesítése nélkül is lefolytathatja.

nemzeti szanálási hatóságok előzetes 
értesítését követően – valamennyi 
szükséges helyszíni ellenőrzés 
lefolytatására jogosult a 32. cikk (1) 
bekezdésében említett jogi személyek 
telephelyein. Ha az ellenőrzés megfelelő 
lefolytatása és eredményessége ezt 
szükségessé teszi, a Testület a helyszíni 
ellenőrzést az érintett jogi személyek 
előzetes értesítése nélkül is lefolytathatja.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület által a helyszíni ellenőrzés 
végrehajtására felhatalmazott tisztviselők 
és más személyek egyrészt jogosultak 
belépni azon jogi személyek telephelyeire 
és területeire, amelyek ellen a Testület 32.
cikk (2) bekezdése szerint elfogadott 
határozata értelmében vizsgálat indul, 
másrészt jogosultak a 32. cikk (1) 
bekezdésében megállapított valamennyi 
hatáskör gyakorlására.

(2) A Testület által a helyszíni ellenőrzés 
végrehajtására felhatalmazott tisztviselők 
és más személyek egyrészt jogosultak 
belépni azon jogi személyek telephelyeire 
és területeire, amelyek ellen a Testület 33.
cikk (2) bekezdése szerint elfogadott 
határozata értelmében vizsgálat indul, 
másrészt jogosultak a 33. cikk (1) 
bekezdésében megállapított valamennyi 
hatáskör gyakorlására.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pénzbírságok Közigazgatási szankciók

Or. en
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Testület úgy ítéli meg, hogy a 2. 
cikkben említett szervezet szándékosan 
vagy gondatlanul elkövette a (2) 
bekezdésben említett kötelezettségszegések 
valamelyikét, a Testület utasítja az érintett 
nemzeti szanálási hatóságot arra, hogy a(z) 
[ ] irányelvnek megfelelően szabjon ki 
bírságot a 2. cikkben említett szervezetre.

(1) Ha a Testület úgy ítéli meg, hogy a 2. 
cikkben említett szervezet szándékosan 
vagy gondatlanul elkövette a (2) 
bekezdésben említett kötelezettségszegések 
valamelyikét, a Testület utasítja az érintett 
nemzeti szanálási hatóságot arra, hogy a(z) 
[ ] irányelv 100. cikkének megfelelően 
szabjon ki közigazgatási szankciót a 2. 
cikkben említett szervezetre.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2. cikkben említett szervezetekre a 
következő kötelezettségszegések miatt 
szabható ki pénzbírság:

(2) A 2. cikkben említett szervezetekre a 
következő kötelezettségszegések miatt 
szabható ki adminisztratív szankció:

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben nem vetik alá magukat a 
33. cikknek megfelelő általános 
vizsgálatnak vagy helyszíni ellenőrzésnek, 
továbbá nem nyújtják be a 32. cikknek 

b) amennyiben nem vetik alá magukat a 
33. cikknek megfelelő általános 
vizsgálatnak vagy a 34. cikkel 
összhangban történő helyszíni 
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megfelelően kért információkat; ellenőrzésnek;

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben nem felelnek meg a 
Testület által a 24. cikk szerint nekik 
címzett határozatnak.

d) amennyiben nem felelnek meg a 
Testület által a 26. cikk szerint nekik 
címzett határozatnak.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti szanálási hatóságok 
közzéteszik az (1) bekezdés alapján 
kiszabott valamennyi pénzbírságot. Ha a 
közzététel aránytalan kárt okozna az 
érintett feleknek, a nemzeti szanálási 
hatóság a felek kilétének felfedése nélkül 
teszi közzé a szankciókat.

(3) A nemzeti szanálási hatóságok 
közzéteszik az (1) bekezdés alapján 
kiszabott valamennyi közigazgatási 
szankciót. Ha a közzététel aránytalan kárt 
okozna az érintett feleknek, a nemzeti 
szanálási hatóság a felek kilétének 
felfedése nélkül teszi közzé a szankciókat.

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Tekintettel a következetes, hatékony és (4) Tekintettel a következetes, hatékony és 
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eredményes végrehajtási intézkedések 
bevezetésére és e rendelet közös, egységes 
és következetes alkalmazásának 
biztosítására, a Testület a pénzbírságok és 
kényszerítő bírságok nemzeti szanálási 
hatóságok általi alkalmazásáról szóló 
iránymutatásokat bocsát ki.

eredményes végrehajtási intézkedések 
bevezetésére és e rendelet közös, egységes 
és következetes alkalmazásának 
biztosítására, a Testület az adminisztratív 
szankciók és kényszerítő bírságok nemzeti 
szanálási hatóságok általi alkalmazásáról 
szóló iránymutatásokat bocsát ki.

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely hitelintézetet a 32. cikknek 
megfelelően elfogadott határozatnak való 
megfelelésre;

a) a 2. cikkben említett valamely 
szervezetet a 32. cikknek megfelelően 
elfogadott határozatnak való megfelelésre;

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kényszerítő bírságnak hatékonynak 
és arányosnak kell lennie. A kényszerítő 
bírság napi alapon kerül kiszabásra egészen 
addig, amíg a hitelintézet vagy az érintett 
személy megfelel az (1) bekezdés a)–d) 
pontjában említett vonatkozó határozatnak.

(2) A kényszerítő bírságnak hatékonynak 
és arányosnak kell lennie. A kényszerítő 
bírság napi alapon kerül kiszabásra egészen 
addig, amíg a 2. cikkben említett szervezet
vagy az érintett személy megfelel az (1) 
bekezdés a)–d) pontjában említett 
vonatkozó határozatnak.

Or. en
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügyvezető igazgató, az 
ügyvezetőigazgató-helyettes, valamint a 
Testület Bizottság és EKB által kinevezett 
tagjainak hivatali ideje öt évre szól. A 
hivatali idő – az 53. cikk (6) bekezdését 
figyelembe véve – nem hosszabbítható 
meg.

(2) Az ügyvezető igazgató, az 
ügyvezetőigazgató-helyettes, valamint a 
Testület Bizottság és EKB által kinevezett 
tagjainak hivatali ideje öt évre szól. A 
hivatali idő – az 52. cikk (6) bekezdését 
figyelembe véve – nem hosszabbítható 
meg.

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Testület plenáris ülése, amelyen 
végrehajtásra kerülnek a 47. cikkben 
meghatározott feladatok;

a) a Testület plenáris ülése, amelyen 
végrehajtásra kerülnek a 46. cikkben 
meghatározott feladatok;

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Testület vezetői ülése, amelyen 
végrehajtásra kerülnek az 51. cikkben 
meghatározott feladatok;

b) a Testület vezetői ülése, amelyen 
végrehajtásra kerülnek az 50. cikkben 
meghatározott feladatok;

Or. en
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ügyvezető igazgató, aki végrehajtja az 
53. cikkben meghatározott feladatokat.

c) az ügyvezető igazgató, aki végrehajtja az 
52. cikkben meghatározott feladatokat.

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Testület saját eljárásainak 
megfelelően szóban vagy írásban ad 
választ az Európai Parlament vagy a 
Tanács által hozzá intézett kérdésekre 
bármely olyan részt vevő tagállam 
képviselőinek jelenlétében, amelynek 
pénzneme nem az euró.

(6) A Testület saját eljárásainak 
megfelelően szóban vagy írásban ad 
választ az Európai Parlament vagy a 
Tanács által hozzá intézett kérdésekre.

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ügyvezető igazgató kérésre zárt 
ajtók mögötti bizalmas, szóbeli 
megbeszéléseket tart az Európai Parlament 
illetékes bizottságának elnökével és 
alelnökeivel, amennyiben ezek a 
megbeszélések szükségesek ahhoz, hogy az 
Európai Parlament gyakorolhassa a 
Szerződésben foglalt hatásköreit. Annak 
érdekében, hogy az EKB-ra, mint a 

(7) Az ügyvezető igazgató kérésre zárt 
ajtók mögötti bizalmas, szóbeli 
megbeszéléseket tart az Európai Parlament 
illetékes bizottságának elnökével és 
alelnökeivel, amennyiben ezek a 
megbeszélések szükségesek ahhoz, hogy az 
Európai Parlament gyakorolhassa a 
Szerződésben foglalt hatásköreit. Annak 
érdekében, hogy az 5. cikknek megfelelően 
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kapcsolódó uniós jogszabályok szerinti 
illetékes hatóságra rótt titoktartási 
kötelezettségeknek megfelelően 
biztosítható legyen a teljes titoktartás, 
megállapodást kell kötni az Európai 
Parlament és a Testület között e 
megbeszélések szervezési módjának 
részleteiről.

nemzeti szanálási hatóságként eljáró 
Testületre az e rendelettel és a(z) [...] 
irányelv 76. cikkével rótt titoktartási 
kötelezettségeknek megfelelően 
biztosítható legyen a teljes titoktartás, 
megállapodást kell kötni az Európai 
Parlament és a Testület között e 
megbeszélések szervezési módjának 
részleteiről.

Or. en

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor a Testület benyújtja a 41. cikk (2) 
bekezdésében előírt jelentést, ezzel egy 
időben közvetlenül továbbítja azt a 
mechanizmusban részt vevő tagállamok 
nemzeti parlamentjeinek is.
A nemzeti parlamentek a Testülethez 
intézhetik a jelentésre vonatkozó, 
indokolással ellátott észrevételeiket.

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület 40. cikk (2) bekezdésében 
említett tagjai függetlenül és objektíven 
járnak el az Unió egésze érdekeinek 
megfelelően, nem kérhetnek és nem 
fogadhatnak el utasítást sem uniós 
intézményektől vagy szervektől, sem 
tagállami kormánytól, sem más köz- vagy 

(2) A Testület 39. cikk (2) bekezdésében 
említett tagjai függetlenül és objektíven 
járnak el az Unió egésze érdekeinek 
megfelelően, nem kérhetnek és nem 
fogadhatnak el utasítást sem uniós 
intézményektől vagy szervektől, sem 
tagállami kormánytól, sem más köz- vagy 
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magánjogi jogalanytól. magánjogi jogalanytól.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 49. cikk (1) bekezdésének megfelelően
az ügyvezető igazgató által előterjesztett 
tervezet alapján minden év november 30-ig 
elfogadja a Testület következő évre 
vonatkozó éves munkaprogramját, és 
továbbítja azt az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai 
Központi Banknak;

a) az ügyvezető igazgató által előterjesztett 
tervezet alapján minden év november 30-ig 
elfogadja a Testület következő évre 
vonatkozó éves munkaprogramját, és 
továbbítja azt az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai 
Központi Banknak;

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 59. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadja a Testület éves 
költségvetését;

b) az 58. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadja a Testület éves 
költségvetését;

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) éves tevékenységi jelentést fogad el a 
Testület 42. cikkben említett 
tevékenységeiről. E jelentés részletes 
magyarázatokkal szolgál a költségvetés 
végrehajtásáról;

d) éves tevékenységi jelentést fogad el a 
Testület 41. cikkben említett 
tevékenységeiről. E jelentés részletes 
magyarázatokkal szolgál a költségvetés 
végrehajtásáról;

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület plenáris ülésén a tagok 
egyszerű többségével hoz határozatot. A 
47. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett határozatokat azonban tagjainak 
kétharmados többségével hozza.

(1) A Testület plenáris ülésén a tagok 
egyszerű többségével hoz határozatot. A 
46. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett határozatokat azonban tagjainak 
kétharmados többségével hozza.

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2) és (3) bekezdésre is figyelemmel, 
a Testület 40. cikk (1) bekezdésének a)–d) 
pontjában említett tagjai részt vesznek a 
Testület vezetői ülésein.

(1) A Testület 39. cikk (1) bekezdésének 
a)–d) pontjában említett tagjai részt 
vesznek a Testület vezetői ülésein.

Or. en
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A csupán egyetlen részt vevő 
tagállamban letelepedett, a 2. cikkben 
említett szervezetről vagy 
szervezetcsoportról folytatott tárgyalások 
esetében az 52. cikk (1) és (3) 
bekezdésének megfelelően a szóban forgó 
tagállam által kinevezett tag is részt vesz a 
tárgyalásokon és a döntéshozatali 
folyamatban.

(2) A csupán egyetlen részt vevő 
tagállamban letelepedett, a 2. cikkben 
említett szervezetről vagy 
szervezetcsoportról folytatott tárgyalások 
esetében az 51. cikk (1) és (3) 
bekezdésének megfelelően a szóban forgó 
tagállam által kinevezett tag is részt vesz a 
tárgyalásokon és a döntéshozatali 
folyamatban.

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy több országban tevékenykedő 
csoportról folytatott tárgyalások esetében a 
csoportszintű szanálási hatóság székhelye 
szerinti tagállam által kinevezett tag és az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó 
leányvállalat vagy szervezet székhelye 
szerinti tagállamok által kinevezett tagok 
az 52. cikk (2) és (3) bekezdésének 
megfelelően részt vesznek a tárgyalásokon 
és a döntéshozatali folyamatban.

(3) Egy több országban tevékenykedő 
csoportról folytatott tárgyalások esetében a 
csoportszintű szanálási hatóság székhelye 
szerinti tagállam által kinevezett tag és az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó 
leányvállalat vagy szervezet székhelye 
szerinti tagállamok által kinevezett tagok 
az 51. cikk (2) és (3) bekezdésének 
megfelelően szintén részt vesznek a 
tárgyalásokon és a döntéshozatali 
folyamatban.

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Testület 39. cikk (1) bekezdésének 
a)–d) pontjában említett tagjai biztosítják, 
hogy a Testület különböző összetételű 
vezetői üléseinek szanálási döntései és 
intézkedései – különösen az Alap 
igénybevétele tekintetében –
következetesek, megfelelőek és arányosak 
legyenek.

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Több országban tevékenykedő 
csoportról folytatott tárgyalások esetében a 
Testület vezetői ülésein a részt vevő tagok 
egyszerű többségével hozza meg 
határozatait. A Testület 40. cikk (2) 
bekezdésében említett tagjai és a 
csoportszintű szanálási hatóság székhelye 
szerinti tagállam által kinevezett tag mind 
egy-egy szavazattal rendelkeznek. A többi 
részt vevő tag egy szavazaton osztozik: 
mindegyiküknek az egy szavazat annyiad 
része jut, ahány nemzeti szanálási hatóság 
van az összevont alapú felügyelet alá 
tartozó leányvállalatok vagy szervezetek 
székhelye szerinti tagállamokban. Azon 
szavazatszám esetén az ügyvezető igazgató 
szavazata dönt.

(2) Több országban tevékenykedő 
csoportról folytatott tárgyalások esetében a 
Testület vezetői ülésein a részt vevő tagok 
egyszerű többségével hozza meg 
határozatait. A Testület 39. cikk (2) 
bekezdésében említett tagjai és a 
csoportszintű szanálási hatóság székhelye 
szerinti tagállam által kinevezett tag mind 
egy-egy szavazattal rendelkeznek. A többi 
részt vevő tag egy szavazaton osztozik: 
mindegyiküknek az egy szavazat annyiad 
része jut, ahány nemzeti szanálási hatóság 
van az összevont alapú felügyelet alá 
tartozó leányvállalatok vagy szervezetek 
székhelye szerinti tagállamokban. Azon 
szavazatszám esetén az ügyvezető igazgató 
szavazata dönt.

Or. en
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Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 65. cikkben említett célszint 
eléréséig valamely tagállam által 
kinevezett tag egyszer kérheti a Testület 
általi további megvitatást, amennyiben egy 
függőben lévő határozat sérti a szóban 
forgó tagállam költségvetési hatásköreit.

törölve

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a Testület költségvetésének az 59. cikk 
(3) bekezdésével összhangban történő 
végrehajtása;

d) a Testület költségvetésének az 58. cikk 
(3) bekezdésével összhangban történő 
végrehajtása;

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az ügyvezető igazgató minden évben 
jelentéstervezetet készít, amelynek egy 
szakasza a Testület szanálási 
tevékenységeiről, egy másik pedig a 
pénzügyi és igazgatási kérdésekről szól.

g) minden évben egy jelentéstervezet 
elkészítése, amelynek egy szakasza a 
Testület szanálási tevékenységeiről, egy 
másik pedig a pénzügyi és igazgatási 
kérdésekről szól.

Or. en
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Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgatót és az 
igazgatóhelyettest nyílt kiválasztási eljárás 
keretében választják ki, amely tiszteletben 
tartja a nemek aránya egyensúlyának 
elvét, és amelyről az Európai Parlament 
és a Tanács folyamatosan megfelelő 
tájékoztatást kap.

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Testület plenáris ülésének 
meghallgatását követően a Bizottság 
javaslatot tesz a Tanácsnak az ügyvezető 
igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes 
kinevezésére alkalmas jelöltekre. A 
Tanács az Európai Parlament 
meghallgatását követően kinevezi az 
ügyvezető igazgatót és az 
ügyvezetőigazgató-helyettest.

(5) A Bizottság megadja az Európai 
Parlament illetékes bizottsága számára az 
ügyvezető igazgatói és az 
ügyvezetőigazgató-helyettesi tisztségre 
jelölt személyek szűkített listáját.

A Bizottság az ügyvezető igazgató és az 
ügyvezetőigazgató-helyettes kinevezésére 
irányuló javaslatot jóváhagyásra 
benyújtja az Európai Parlamentnek. A 
javaslat jóváhagyását követően a Tanács 
végrehajtási határozatot fogad el az 
ügyvezető igazgató és az 
ügyvezetőigazgató-helyettes kinevezéséről.

Or. en
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Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 40. cikk (2) bekezdésétől eltérve az e 
rendelet hatálybalépését követően 
kinevezett első ügyvezetőigazgató-
helyettes hivatali ideje három évre szól; e 
hivatali idő egyszer hosszabbítható meg, 
ötéves időtartamra. Az ügyvezető igazgató 
és az ügyvezetőigazgató-helyettes utódaik 
kinevezéséig hivatalban maradnak.

(6) A 39. cikk (2) bekezdésétől eltérve az e 
rendelet hatálybalépését követően 
kinevezett első ügyvezetőigazgató-
helyettes hivatali ideje három évre szól; e 
hivatali idő egyszer hosszabbítható meg, 
ötéves időtartamra. Az ügyvezető igazgató 
és az ügyvezetőigazgató-helyettes utódaik 
kinevezéséig hivatalban maradnak.

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben az ügyvezető igazgató 
vagy az ügyvezetőigazgató-helyettes már 
nem felel meg a feladataik teljesítéséhez 
szükséges feltételeknek vagy súlyos 
kötelességszegést követett el, a Tanács a 
Bizottság javaslatára és az Európai 
Parlament meghallgatását követően 
felmentheti megbízatása alól az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest.

(8) Amennyiben az ügyvezető igazgató 
vagy az ügyvezetőigazgató-helyettes már 
nem felel meg a feladataik teljesítéséhez 
szükséges feltételeknek vagy súlyos 
kötelességszegést követett el, a Tanács a 
Bizottság javaslatára, amelyet az Európai 
Parlament jóváhagyott, végrehajtási 
határozatot fogadhat el, amelyben 
felmenti megbízatása alól az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest.

E célból az Európai Parlament vagy a 
Tanács tájékoztathatja a Bizottságot arról, 
hogy megítélése szerint teljesülnek az 
ügyvezető igazgató vagy az 
ügyvezetőigazgató-helyettes felmentésére 
vonatkozó feltételek, a Bizottság pedig 
erre válaszol.
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Or. en

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 64. cikk (2a) bekezdésében említett 
kölcsönprogram keretében kapott 
kölcsönök;

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület számvitelért felelős 
tisztviselője a következő pénzügyi év 
március 1-jéig elküldi az előzetes 
beszámolót az Európai Számvevőszéknek.

(2) A Testület számvitelért felelős 
tisztviselője a következő pénzügyi év 
március 1-jéig elküldi az előzetes 
beszámolót a Testületnek.

Or. en

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Testület vezetői ülése minden év 
március 31-ig továbbítja az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és az Európai Számvevőszéknek a Testület 
előző pénzügyi évre vonatkozó előzetes 
beszámolóját.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ügyvezető igazgató minden 
pénzügyi évet követő július 1-jéig 
megküldi az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai 
Számvevőszéknek a végleges elszámolást.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ügyvezető igazgató szeptember 30-
ig válaszol a Számvevőszéknek az általa 
tett észrevételekre.

(6) Az ügyvezető igazgató július 1-jéig 
válaszol a Számvevőszéknek az általa tett 
észrevételekre.

Or. en

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Testület az (5) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
megfelelően, az érintett szervezethez 
intézett határozatban megállapítja a 2. 
cikkben említett egyes szervezetek által 
fizetendő hozzájárulások összegét. A 

(3) A Testület az illetékes hatóság 
javaslatát követően, az (5) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusoknak megfelelően, az érintett 
szervezethez intézett határozatban 
megállapítja a 2. cikkben említett egyes 
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Testület eljárási, beszámolási és egyéb 
szabályokat alkalmaz annak biztosítása 
érdekében, hogy a hozzájárulásokat teljes 
mértékben és időben kifizessék.

szervezetek által fizetendő hozzájárulások 
összegét. A Testület eljárási, beszámolási 
és egyéb szabályokat alkalmaz annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
hozzájárulásokat teljes mértékben és 
időben kifizessék.

Or. en

Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Alap csak egy kölcsönprogram –
lehetőleg valamely közösségi eszközből 
történő – létrehozása után vehető igénybe, 
e rendelet céljaira a megfelelő pénzügyi 
eszközök azonnali rendelkezésre állását 
biztosítandó. Az Alap a fent említett 
kölcsönprogramból származó minden 
kölcsönt a megállapodás szerinti időn 
belül visszatéríti.

Or. en

Módosítás 77

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Testület igénybe veheti az Alapot az 
(1) cikk a)–g) pontjában említett 
intézkedések bármelyikének 
támogatására, amennyiben a szanálási 
folyamat során szükségessé válna a 
betétek belső feltőkésítésre való 
felhasználása, tekintet nélkül arra, hogy a 
részvényesek és a hitelezők milyen 
összeggel járultak már hozzá a 
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veszteségelnyeléshez vagy feltőkésítéshez.

Or. en

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Testület kártalanítja a nemzeti 
szanálási hatóságot azon kártérítésért, 
amelynek megfizetésére nemzeti bíróság 
kötelezte, illetve amelyek kifizetésére a 
Testülettel egyetértésben peren kívüli 
egyezségnek megfelelően kötelezettséget 
vállalt, és amely a szóban forgó nemzeti 
szanálási hatóság által végrehajtott 
cselekedetek vagy mulasztások 
következménye, kivéve, ha az említett 
cselekedet vagy mulasztás az uniós 
jogszabályok, e rendelet, a Bizottság 
határozatának vagy a Testület 
határozatának megsértésével járt, illetve 
nyilvánvaló és súlyos mérlegelési hibát 
jelent.

(4) A Testület kártalanítja a nemzeti 
szanálási hatóságot azon kártérítésért, 
amelynek megfizetésére nemzeti bíróság 
kötelezte, illetve amelyek kifizetésére a 
Testülettel egyetértésben peren kívüli 
egyezségnek megfelelően kötelezettséget 
vállalt, és amely a szóban forgó nemzeti 
szanálási hatóság által végrehajtott 
cselekedetek vagy mulasztások 
következménye, kivéve, ha az említett 
cselekedet vagy mulasztás az uniós 
jogszabályok, e rendelet, a Bizottság 
határozatának vagy a Testület 
határozatának szándékos megsértésével 
járt, illetve nyilvánvaló és súlyos 
mérlegelési hiba révén valósult meg.

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 62. cikk (5) bekezdése, a 65. cikk (5) 
bekezdése, a 66. cikk (3) bekezdése, a 67. 
cikk (3) bekezdése, valamint a 70. cikk (4) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
két hónapon belül sem az Európai 

(5) A 62. cikk (5) bekezdése, a 65. cikk (5) 
bekezdése, a 66. cikk (3) bekezdése, a 67. 
cikk (3) bekezdése, valamint a 70. cikk (4) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
három hónapon belül sem az Európai 
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Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két
hónappal meghosszabbodik.

Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 47. cikk (1) bekezdésének i) pontjától 
eltérve és a 47. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat elfogadásáig az 
ideiglenes ügyvezető igazgató gyakorolja a 
kinevezési hatásköröket;

b) a 46. cikk (1) bekezdésének i) pontjától 
eltérve és a 46. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat elfogadásáig az 
ideiglenes ügyvezető igazgató gyakorolja a 
kinevezési hatásköröket;

Or. en

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A 7–23. és 25–38. cikkeket 2015. január 
1-jétől kell alkalmazni.

A 7–23. és 25–37. cikket 2015. január 1-
jétől kell alkalmazni.

Or. en



PE519.706v01-00 44/48 PR\1004258HU.doc

HU

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 24. cikk 2018. január 1-jétől
alkalmazandó.

A 24. cikk 2016. július 1-jétől
alkalmazandó.

Or. en
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INDOKOLÁS

 A valódi bankunió létrehozásának alapvető eleme a Bizottság által előterjesztett, az 

euróövezetben és az egységes felügyeleti mechanizmusban részt vevő más 

tagállamokban székhellyel rendelkező valamennyi hitelintézet számára egységes 

szanálási mechanizmus létrehozásáról szóló jogalkotási javaslat, amely magában 

foglalja a hatálya alá tartozó valamennyi pénzügyi intézmény által előzetes jelleggel, a 

kockázatok alapján finanszírozott Egységes Szanálási Alapot is. Egy nagyra törő és 

kiegyensúlyozott javaslatról van szó, amely alapvető ahhoz, hogy szilárd keret jöjjön 

létre az euróövezeti bankok (és a részt vevő tagállamokban működő bankok) jövőbeni 

válságainak kezeléséhez, a következő három fő célkitűzéssel: az adófizetők 

költségeinek elkerülése, a betétek védelme és a nem rendezett csőd által okozott külső 

– különösen a reálgazdaságot érintő – károk korlátozása. 

 A jelenlegi javaslat – különösen az egységes felügyeleti mechanizmus elfogadása után 

– a bankunió felépítményének nélkülözhetetlen építőelemévé válik. Valójában 

teljességgel elfogadhatatlan lenne, hogy az Európai Központi Bank által gyakorolt, 

erőteljes európai szintű felügyelet után egy kritikus szakaszban következő lépésként a 

problémás intézményt kiadják valamely nemzeti szanálási hatóságnak, amely tisztán 

nemzeti szanálásfinanszírozás alapján avatkozna be.

 A mostani javaslat sikeres végrehajtása rendkívül fontos a bankok és az államok 

közötti kapcsolat lebontásához, amely a válság alatt végzetesnek bizonyult, különösen 

az euróövezet számára. A teljes körű bankunió azonban csak akkor valósul meg, 

amikor az egységes felügyeleti mechanizmus szintjén közös betétgarancia-rendszer 

jön létre.  Csak ekkor várható, hogy a gazdasági szereplők az egyes pénzügyi 

intézmények viszonylagos megbízhatósága alapján döntsenek, ne pedig annak a 

tagállamnak a vélt országkockázata alapján, amelyben a különböző intézmények 

székhelye található. 
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 A betétesek védelmének közös európai rendszere hiányában az előadó javasolja az 

egységes szanálási mechanizmus keretében a betétek belső feltőkésítésre való 

felhasználásának lehetőség szerinti mellőzését, az olyan sikeresen működő rendszerek 

mintájára, mint amilyen az FDIC az USA-ban; ez a szanálási folyamat során 

megkövetelné a megfelelő szanálási eszközök mellett a Szanálási Alap azonnali 

igénybevételét, ha a belső feltőkésítési rangsorban a betétek következnének a sorban. 

Ilyen különleges esetekben megengedhető lenne a Szanálási Alap igénybevétele, 

függetlenül a veszteségelnyeléshez és a feltőkésítéshez a részvényesek és a hitelezők 

által már teljesített hozzájárulás összegétől. A beavatkozás célja a betétekhez való 

hozzáférés folyamatosságának fenntartása, elismerve, hogy a betétekbe vetett bizalom 

valószínűleg a legfontosabb eleme az euróövezet bankrendszerébe vetett, súlyos kárt 

szenvedett bizalom helyreállításának.

 Az egységes szanálási mechanizmus hitelessége különösen attól függ, hogy mennyire 

érzik képesnek a Szanálási Alapot arra, hogy létrehozásának pillanatától kezdve 

támogassa az e rendeletben meghatározott ambiciózus feladatokat. Az Alap 

kiépítésére meghatározott tíz év hosszú idő; az Alap működésének előfeltétele ezért 

egy megbízható közös védőháló megléte, például egy kölcsönprogram formájában, 

amely lehetőleg egy európai közösségi eszköz révén valósul meg. Az is feltétlenül 

szükséges, hogy a kölcsönök visszafizetését az ágazat által finanszírozott Alap 

vállalja, garantálva ezzel a rendszer teljes költségvetési semlegességét.

 A hitelesség a felelősségeknek az egységes szanálási mechanizmusban részt vevő 

különféle szervezetek közötti egyértelmű elosztásán is múlik, megelőzve ezzel a 

bizonytalanságot, a kritériumok sokféleségét és az esetleges összeférhetetlenségeket. 

Az előadó ebben a szellemben egyértelműen előnyben részesíti, hogy a szanálási 

intézkedést feltétlenül előzze meg az illetékes felügyeleti hatóságtól, jelen esetben az 

EKB-tól kapott ilyen értelmű értesítés. Emellett, noha formálisan a Bizottság dönt 

majd a szanálási folyamatról, ennek a döntésnek mindig a Szanálási Testület ajánlását 

kell követnie.
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 Az egységes szanálási mechanizmus hitelessége megköveteli, hogy különös figyelmet 

fordítsanak a Testület különböző vezetői ülésein hozott döntések következetességére 

és arányosságára. A jelenlévő európai intézmények nemcsak azt garantálják, hogy 

kellően figyelembe vegyék a szanálási intézkedés országspecifikus hatását, hanem azt 

is, hogy e hatás figyelembevétele ne veszélyeztesse az egységes szanálási 

mechanizmus átfogó következetességét és tisztességességét. 

 Az egységes szanálási mechanizmus olyan összetett problémákra ad majd megoldást, 

amelyek közvetlen érintenek a nyilvánosság számára lényeges érdekeket. Teljességgel 

elengedhetetlen a meghozott döntések demokratikus legitimitásának és 

elszámoltathatóságának garantálása, mégpedig az Európai Parlament felé, különösen 

az Egységes Szanálási Testület ügyvezető igazgatójának és az ügyvezetőigazgató-

helyettesének kiválasztási (és felmentési) eljárása révén. Az Egységes Szanálási 

Testület ügyvezető igazgatójának és ügyvezetőigazgató-helyettesének kinevezését 

átláthatóan és az Európai Parlament egyértelmű bevonása mellett kell lebonyolítani. A 

nyílt kiválasztási eljárás során számos alapelvet be kell tartani, beleértve a 

szakértelmet, a függetlenséget és a nemek arányának egyensúlya elvének tiszteletben 

tartását.

 A bankunió különböző elemei közötti szoros kapcsolatok megkövetelik, hogy különös 

figyelmet fordítsanak a bankunióhoz tartozó különböző eszközök hatálybalépésének 

konkrét időpontjára. Ebben a rendeletben az egységes szanálási mechanizmus 2015. 

január 1-jei hatálybalépése erőteljesen támogatja a szanálási rendszer más kritikus 

jelentőségű elemeinek, nevezetesen a belső feltőkésítés elfogadásának várt 

megvalósulását.



 Az egységes piac megőrzése megköveteli továbbá, hogy teljes következetesség álljon 

fenn a bankunióban részt vevő tagállamokból származó intézményekre, illetve a kívül 

maradó tagállamok intézményeire alkalmazandó szanálási eljárások között; az 

egységes szabálykönyv megköveteli tehát a helyreállítási és szanálási irányelv (RRD) 

és az ebben a rendeletben foglalt eljárások egymással való teljes 

összeegyeztethetőségét. Tekintettel arra, hogy még mindig folynak a Tanács és az 
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Európai Parlament között a tárgyalások az RRD-ről, az előadó módszertani okokból 

úgy döntött, hogy a jelenlegi szakaszban nem módosítja a jelen rendelet RRD-hez 

kapcsolódó cikkeit, hanem kivárja az RRD-tárgyalások alakulását.


