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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 Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell 
jelölni a létező rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament 
módosítani kíván, de amelyeket a jogszabálytervezet nem módosított. 
Az ilyen részekben az esetleges törléseket a következőképpen kell 
jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében 
(például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell 
az érintett osztályokkal. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0503),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek 
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0167/2009),

– tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi 
döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság, a 
Költségvetési Bizottság valamint az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7-
0000/2010),

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 állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

Javaslat:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE
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az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság létrehozásáról

az Európai Felügyeleti Hatóság
(Értékpapír-piaci Felügyelet)
létrehozásáról
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai 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 uniós felügyeletének 
jelentős hiányosságaira (lásd García-
Margallo y Marfil jelentését a Bizottság 
„Pénzügyi piacok keretrendszerének 
végrehajtása: cselekvési terv (2000)” című 
közleményéről1, 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). Lásd még emellett 
Peter Skinner „Szolvencia II” című 
(2009) és Jean-Paul Gauzès „CRA-
rendelet” (2009) című jelentését.
________________
1 HL C 40., 2001.2.7., 453. o.
2 HL C 25E., 2004.1.29., 394. o.
3  A Hivatalos Lapban nem tették közzé.
4 HL C 9E., 2010.1.15., 48. o.
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Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Jacques de Larosière által elnökölt
magas szintű szakértői csoport 2009. 
február 25-én közzétett, a Bizottság 
kérésére készített jelentése megállapította, 
hogy a jövőbeni pénzügyi válságok 
kockázatának és súlyosságának 
csökkentése érdekében meg kell erősíteni a 
felügyeleti keretet, és a közösségi pénzügyi 
szektor felügyeleti struktúrájának 
nagyszabású reformját ajánlotta. A 
szakértői csoport továbbá arra a 
következtetésre jutott, hogy indokolt 
létrehozni a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerét, amely három európai 
felügyeleti hatóságból áll – egy az 
értékpapírszektor, egy a biztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-szektor, egy pedig a 
bankszektor felügyeletére –, emellett 
javasolta az Európai Rendszerkockázati 
Testület létrehozását is.

(2) A Jacques de Larosière által vezetett
magas szintű szakértői csoport 2009. 
február 25-én közzétett, a Bizottság 
kérésére készített jelentése megállapította, 
hogy a jövőbeli pénzügyi válságok 
kockázatának és súlyosságának 
csökkentése érdekében meg kell erősíteni a 
felügyeleti keretet, továbbá az európai 
uniós pénzügyi szektor felügyeleti 
struktúrájának reformját ajánlotta. A 
szakértői csoport továbbá arra a 
következtetésre jutott, hogy indokolt 
létrehozni a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerét, amely három európai 
felügyeleti hatóságból áll – egy az 
értékpapírszektor, egy a biztosítási és 
foglalkoztatóinyugdíj-szektor, egy pedig a 
bankszektor felügyeletére –, emellett 
javasolta az Európai Rendszerkockázati 
Testület létrehozását is. A jelentésben 
szereplő ajánlások a szakértők által a 
jövőbeli hasonló válságok elkerüléséhez 
szükségesnek tekintett módosítások 
minimumszintjét képviselik.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2009. március 4-i, „Impulzusok az 
európai gazdaság élénkítéséhez" című 

(3) 2009. március 4-i, „Impulzusok az 
európai gazdaság élénkítéséhez" című 
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közleményében a Bizottság a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerét és az 
Európai Rendszerkockázati Testületet 
létrehozó jogszabályok kidolgozására tett 
javaslatot, 2009. május 27-i, „Európai 
pénzügyi felügyelet" című közleményében 
pedig részletesebb információkkal szolgált 
az új felügyeleti keret lehetséges 
szerkezetéről.

közleményében a Bizottság a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerét és az 
Európai Rendszerkockázati Testületet 
létrehozó jogszabályok kidolgozására tett 
javaslatot, 2009. május 27-i, „Európai 
pénzügyi felügyelet" című közleményében 
pedig részletesebb információkkal szolgált 
az új felügyeleti keret lehetséges 
szerkezetéről. A közlemény nem veszi át a 
Larosière-jelentésben megfogalmazott 
valamennyi ajánlást.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerét a nemzeti és a közösségi
felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű 
kialakítani, a pénzügyi piaci szereplők napi 
felügyeletét tagállami szinten hagyva, a 
határokon átnyúlóan tevékenykedő 
csoportok felügyeletében pedig központi 
szerepet biztosítva a felügyeleti 
kollégiumoknak. El kell érni továbbá a 
pénzügyi piaci szereplőkre és pénzügyi 
piacokra vonatkozó szabályok nagyobb 
harmonizációját és egységes alkalmazását.
Indokolt létrehozni az Európai Értékpapír-
piaci Felügyeleti Hatóságot, vele 
párhuzamosan pedig az Európai
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóságot és az Európai
Bankfelügyeleti Hatóságot (az európai 
felügyeleti hatóságokat).

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerét a nemzeti és az uniós
felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű 
kialakítani, a határokon átnyúló pénzügyi 
piacok fontos szereplői közé nem tartozó 
pénzügyi piaci szereplők napi felügyeletét
pedig tagállami szinten hagyni. El kell 
érni továbbá a pénzügyi piaci szereplőkre 
és pénzügyi piacokra vonatkozó szabályok 
nagyobb harmonizációját és egységes 
alkalmazását az Európai Unió területén.
Indokolt létrehozni egy európai felügyeleti 
hatóságot (Bankfelügyelet), vele 
párhuzamosan egy másik (Biztosítás- és
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet), 
valamint egy harmadik (Értékpapír-piaci 
Felügyelet), illetve egy negyedik európai
felügyeleti hatóságot (Közös Bizottság).

(A hatóságok nevét az egész szövegben 
módosítani kell.)

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Indokolt, hogy az európai felügyeleti 
hatóságok a 2009/78/EK bizottsági 
határozattal létrehozott európai 
bankfelügyelők bizottsága, a 2009/79/EK 
bizottsági határozattal létrehozott európai 
biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeletek bizottsága és a 2009/77/EK 
bizottsági határozattal létrehozott európai 
értékpapír-piaci szabályozók bizottsága 
helyébe lépjenek, és átvegyék azok minden 
feladatát és hatáskörét. Az egyes 
Hatóságok hatókörét egyértelműen meg 
kell határozni, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságok és a pénzügyi piaci szereplők 
képesek legyenek megállapítani a 
tevékenységi körükben illetékes hatóságot.
Amennyiben intézményi okok vagy a 
Szerződés szerinti feladatok ezt 
megkívánják, a Bizottságot is be kell vonni 
a felügyeleti tevékenységek hálózatába.

(8) Indokolt, hogy a Hatóság a
2009/78/EK bizottsági határozattal 
létrehozott európai bankfelügyelők 
bizottsága, a 2009/79/EK bizottsági 
határozattal létrehozott európai biztosítás-
és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek 
bizottsága és a 2009/77/EK bizottsági 
határozattal létrehozott európai értékpapír-
piaci szabályozók bizottsága helyébe
lépjen, és átvegye azok minden feladatát és 
hatáskörét. Az egyes Hatóságok hatókörét 
egyértelműen meg kell határozni, hogy a 
nemzeti felügyeleti hatóságok és a 
pénzügyi piaci szereplők képesek legyenek 
megállapítani a tevékenységi körükben 
illetékes hatóságot. Amennyiben 
intézményi okok vagy a Szerződés szerinti 
feladatok ezt megkívánják, a Bizottságot is 
be kell vonni a felügyeleti tevékenységek 
hálózatába.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság (a Hatóság)
tevékenységének előírt célja a belső piac 
működőképességének fokozása, különösen 
a szabályozás és a felügyelet magas, 
hatékony és egyenletes szintje révén – a 
tagállamok különböző érdekeinek 

(9) A Hatóság tevékenységének előírt célja 
a belső piac működőképességének 
fokozása, különösen a szabályozás és a 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén – a tagállamok különböző 
érdekeinek figyelembevételével –, a
szabályozási arbitrázs elkerülése és 
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figyelembevételével –, a befektetők
védelme, a pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének biztosítása, a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megóvása és a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítése a gazdaság egészének érdekében, 
beleértve a pénzügyi piaci szereplőket és 
az egyéb érdekelteket, a fogyasztókat és a 
munkavállalókat is. Feladatai közé tartozik 
a felügyeleti konvergencia előmozdítása, 
tanácsadás az EU-s intézményeknek az 
értékpapír-piaci szabályozás és felügyelet, 
valamint a kapcsolódó vállalatirányítási és 
pénzügyi beszámolási ügyek területén.
Céljai elérése érdekében szükséges és 
helyénvaló, hogy a Hatóság jogi 
személyiségű közösségi szerv legyen, 
továbbá jogi, közigazgatási és pénzügyi 
autonómiával rendelkezzen.

egyenlő versenyfeltételek biztosítása, a 
biztosítottak és más kedvezményezettek
védelme, a pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének biztosítása, a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megóvása és a 
nemzetközi felügyeleti koordináció 
erősítése, figyelembe véve a belső piaci 
versenyhelyzet és innováció ösztönzésével 
és Európa globális versenyképességének 
biztosításával kapcsolatos igényeket a
gazdaság egészének érdekében, beleértve a 
pénzügyi intézményeket és az egyéb 
érdekelteket, a fogyasztókat és a 
munkavállalókat is. Feladatai közé tartozik 
a felügyeleti konvergencia előmozdítása, 
tanácsadás az EU-s intézményeknek az 
értékpapír-piaci szabályozás és felügyelet, 
valamint a kapcsolódó vállalatirányítási és 
pénzügyi beszámolási ügyek területén.
Céljai elérése érdekében szükséges és 
helyénvaló, hogy a Hatóság jogi 
személyiségű uniós szerv legyen, továbbá 
jogi, közigazgatási és pénzügyi 
autonómiával rendelkezzen.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai Bíróság a C-217/04 sz. 
ügyben (Egyesült Királyság kontra Európai 
Parlament és Tanács) 2006. május 2-án 
hozott ítéletében elismerte, hogy a 
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” 

(10) Az Európai Bíróság a C-217/04 sz. 
ügyben (Egyesült Királyság kontra Európai 
Parlament és Tanács) 2006. május 2-án 
hozott ítéletében elismerte, hogy a 
Szerződés 95. cikke (az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 114. cikke), 
amely a belső piac létrehozását és 
működését szolgáló jogszabályok 
közelítését célzó intézkedésekre 
vonatkozik, megfelelő jogalap „a 
harmonizációs folyamat (…) 
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létrehozásához, ha az ilyen szervre ruházott 
feladatok szorosan kapcsolódnak a nemzeti 
jogszabályokat közelítő uniós intézkedések 
tárgyához. A Hatóság céljai és feladatai –
az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok 
támogatása a közösségi szabályok egységes 
értelmezésében és alkalmazásában, 
továbbá hozzájárulás a pénzügyi 
integrációhoz szükséges pénzügyi 
stabilitáshoz – szorosan kötődnek a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacára 
vonatkozó közösségi joganyag 
célkitűzéseihez. A Hatóságot ezért a 
Szerződés 95. cikke alapján kell létrehozni.

megvalósításához való hozzájárulás 
feladatával megbízott közösségi szerv” 
létrehozásához, ha az ilyen szervre ruházott 
feladatok szorosan kapcsolódnak a nemzeti 
jogszabályokat közelítő uniós intézkedések 
tárgyához. A Hatóság céljai és feladatai –
az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok 
támogatása az uniós szabályok egységes 
értelmezésében és alkalmazásában, 
továbbá hozzájárulás a pénzügyi 
integrációhoz szükséges pénzügyi 
stabilitáshoz – szorosan kötődnek a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacára 
vonatkozó uniós joganyag célkitűzéseihez.
A Hatóságot ezért a Szerződés 114. cikke 
alapján kell létrehozni.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az Európai Bíróság a C-217/04 sz.
ügyben (Egyesült Királyság kontra 
Európai Parlament és Tanács) 
megállapította: „az EK-Szerződés 95. 
cikkének szövegében semmiből nem 
vonható le az a következtetés, hogy a 
közösségi jogalkotó által e rendelkezés 
alapján elfogadott intézkedéseknek 
kizárólag a tagállamok lehetnének a 
címzettjei. E jogalkotó mérlegelése 
alapján ugyanis szükségesnek 
mutatkozhat a harmonizációs folyamat 
olyan helyzetekben történő 
megvalósításához való hozzájárulás 
feladatával megbízott közösségi szerv 
létesítése, amelyekben az e rendelkezésen 
alapuló jogi aktusok egységes 
végrehajtásának és alkalmazásának 
elősegítése érdekében kötelező erővel nem 
rendelkező kísérő vagy keretintézkedések 
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elfogadása tűnhet megfelelőnek.”1 Az EK-
Szerződés 95. cikke (az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 114. cikke) 
értelmében elfogadott intézkedések 
irányelvek vagy rendeletek formáját 
ölthetik. Például az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget a 
460/2004/EK rendelettel hozták létre, és a 
Hatóságot is rendelettel fogják létrehozni.
1 2006. május 2-i ítélet, (44) bekezdés.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált technikai 
standardok létrehozása céljából hatékony 
eszközre van szükség, ezáltal – és az 
egységes szabálykönyv révén is – Európa-
szerte biztosítható a versenyfeltételek 
egyenlősége, valamint a befektetők és a 
fogyasztók megfelelő védelme. A 
hatékonyság érdekében célszerű, hogy a 
Hatóság, mint igen speciális szaktudással 
rendelkező szerv, a közösségi jogban 
meghatározott területeken olyan technikai 
standardokat dolgozzon ki, amelyek nem 
igényelnek szakpolitikai döntéseket. A 
technikai standardokat a Bizottságnak a 
közösségi joggal összhangban jóvá kell 
hagynia, hogy ezáltal kötelező joghatással 
ruházza fel őket. Az előkészített technikai 
standardokat a Bizottságnak kell 
elfogadnia. Elfogadásukra módosított 
formában is sor kerülhet, például akkor, 
ha nem összeegyeztethetők a közösségi 
joggal, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét, vagy szemben állnak a
pénzügyi szolgáltatások belső piacának 

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált technikai 
standardok létrehozása céljából hatékony 
eszközre van szükség, ezáltal – és az 
egységes szabálykönyv révén is – Európa-
szerte biztosítható a versenyfeltételek 
egyenlősége, valamint a befektetők és a 
fogyasztók megfelelő védelme. A 
hatékonyság érdekében célszerű, hogy a 
Hatóság, mint igen speciális szaktudással 
rendelkező szerv, az uniós jogban 
meghatározott területeken olyan technikai 
standardokat dolgozzon ki, amelyek nem 
igényelnek szakpolitikai döntéseket. Az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban a
Bizottságot fel kell jogosítani 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált technikai 
standardokkal kapcsolatban.
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alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi 
szolgáltatásokat szabályozó közösségi 
joganyag tartalmaz. A standardok gyors 
és zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára. 

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A technikai standardok 
kidolgozására e rendeletben 
meghatározott folyamat nem sérti a 
Bizottság azon jogát, hogy saját 
kezdeményezésre végrehajtási 
intézkedéseket fogadjon el a Lámfalussy-
rendszer 2. szintje szerinti komitológiai 
eljárással, a vonatkozó közösségi 
jogszabályokkal összhangban. A technikai
standardok által érintett ügyek nem 
igényelnek szakpolitikai döntéseket, 
tartalmukat az 1. szinten elfogadott 
közösségi intézkedések szabályozzák. A 
standardok Hatóság általi kidolgozásával 
biztosítható, hogy a standardok teljes 
mértékben hasznosítsák a nemzeti 
felügyeleti hatóságok speciális 
szaktudását. 

(15) Az előkészített technikai standardokat 
a Bizottságnak kell jóváhagynia, hogy 
ezáltal kötelező joghatással ruházza fel 
őket. Elfogadásukra módosított formában 
is sor kerülhet, például akkor, ha nem 
összeegyeztethetők az uniós joggal, nem 
tartják tiszteletben az arányosság elvét, 
vagy szemben állnak a pénzügyi 
szolgáltatások belső piacának alapvető 
elveivel, amelyeket a pénzügyi 
szolgáltatásokat szabályozó európai uniós 
jogszabályok tartalmaznak. A standardok 
gyors és zökkenőmentes elfogadása 
érdekében a Bizottság számára határidőt 
kell szabni a jóváhagyásról szóló 
határozat meghozatalára.

Or. en
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A technikai standardok által nem 
szabályozott területeken célszerű lehetővé 
tenni, hogy a Hatóság nem kötelező erejű
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson 
ki a közösségi jogszabályok 
alkalmazásáról. Az átláthatóság érdekében, 
és annak biztosítására, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságok következetesen 
betartsák ezen iránymutatásokat és 
ajánlásokat, helyénvaló előírni, hogy a 
nemzeti hatóságok kötelesek legyenek 
megindokolni az iránymutatások és 
ajánlások be nem tartását.

(16) A technikai standardok által nem 
szabályozott területeken célszerű lehetővé 
tenni, hogy a Hatóság iránymutatásokat és 
ajánlásokat bocsásson ki az uniós
jogszabályok alkalmazásáról. Az 
átláthatóság érdekében, és annak 
biztosítására, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságok következetesen betartsák ezen 
iránymutatásokat és ajánlásokat, 
helyénvaló előírni, hogy a nemzeti 
hatóságok kötelesek legyenek nyilvánosan
megindokolni az iránymutatások és 
ajánlások be nem tartását annak 
érdekében, hogy teljes átláthatóságot 
biztosítsanak a piaci szereplők számára. A 
technikai standardok által nem 
szabályozott területeken a Hatóságnak 
helyes gyakorlatokat kell kidolgoznia és 
terjesztenie.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság 
nem tartaná be az ajánlást, célszerű 
lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy a 
közösségi jog betartása érdekében az 
érintett nemzeti hatóságnak címzett 
határozatot hozzon, ezáltal közvetlen 
joghatást teremtve, amely a nemzeti 
bíróságok és hatóságok előtt, és a 
Szerződés 226. cikke alapján is 
érvényesíthető.

(19) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság 
nem tartaná be az ajánlást a Hatóság által 
meghatározott határidőn belül, az uniós
jog betartása érdekében a Hatóságnak 
képesnek kell lennie késedelem nélkül az 
érintett nemzeti hatóságnak címzett 
határozatot hozni, ezáltal közvetlen 
joghatást teremtve, amely a nemzeti 
bíróságok és hatóságok előtt, és a 
Szerződés 258. cikke alapján is 
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érvényesíthető.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy a közösségi
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén a Közösség
gyors és összehangolt cselekvése 
szükséges. A Hatóságot ezért fel kell 
jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti 
hatóságokat a vészhelyzet orvoslására 
szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze.
Mivel a vészhelyzet fennállásának 
megállapítása jelentős fokú mérlegelést 
igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a 
Bizottságot célszerű felruházni. A 
vészhelyzet eredményes kezelése 
érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti 
hatóság tétlensége esetén célszerű 
feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a 
válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi piaci szereplőknek 
címzett határozatokat fogadjon el a 
közösségi jog azon területein, amelyek 
rájuk közvetlenül alkalmazandók.

(21) A pénzügyi piacok integritásának és 
szabályos működésének, vagy az uniós
pénzügyi rendszer stabilitásának komoly 
veszélyeztetettsége esetén az Unió gyors és 
összehangolt cselekvése szükséges. A 
Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, 
hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a 
vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét 
intézkedésekre kötelezze. A vészhelyzet 
fennállását az Európai Rendszerkockázati 
Testület állapítja meg. Mivel a vészhelyzet 
fennállásának megállapítása jelentős fokú 
mérlegelést igényel, az erre vonatkozó 
hatáskörrel a Bizottságot célszerű 
felruházni. A vészhelyzet eredményes 
kezelése érdekében az illetékes nemzeti 
felügyeleti hatóság tétlensége esetén 
célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, 
hogy a válság hatásainak csökkentése és a 
piacokba vetett bizalom helyreállítása 
érdekében, utolsó lehetőségként, 
közvetlenül a pénzügyi piaci szereplőknek 
címzett határozatokat fogadjon el az uniós
jog azon területein, amelyek rájuk 
közvetlenül alkalmazandók.

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A válság súlyos problémákat tárt fel 
a határokon átnyúlóan tevékenykedő 
pénzügyi intézmények felügyeletének 
meglévő módszereiben, különösen a 
legnagyobb és legösszetettebb intézmények 
esetében, amelyek fizetésképtelensége 
képes rendszerszintű károkat okozni. Ezek 
a súlyos problémák a pénzügyi 
intézmények különböző tevékenységi 
köreiből és a felügyeleti szervekből 
erednek. Az előbbi egy határok nélküli 
piacon tevékenykedik, az utóbbi pedig 
napi rendszerességgel ellenőrzi, hogy 
illetékessége megáll-e a nemzeti 
határoknál.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) Ezt az aszinkronizmust egy 
együttműködési mechanizmus segítségével 
próbálták megoldani, amelyről 
egyértelműen kiderült, hogy nem 
elegendő.  A 2009 márciusában az 
Egyesült Királyságban közzétett Turner-
féle felülvizsgálat rámutat, hogy „a 
jelenlegi intézkedések, amelyek 
összekapcsolják a felosztott engedélyezési 
jogokat, az anyaországi felügyeletet és a 
tisztán nemzeti letéti biztosítást, nem 
képeznek szilárd alapot a határokon 
átnyúlóan tevékenykedő európai 
kereskedelmi bankok jövőbeli 
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szabályozásához és felügyeletéhez”.1

____________
1 101. o.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
22 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22c) A probléma megoldására csupán két 
lehetőség van: vagy nagyobb hatáskört 
biztosítanak a fogadó ország 
felügyeleteinek vagy létrehoznak egy 
valódi alternatív európai hatóságot. A 
Turner-féle felülvizsgálat a következőt is 
megállapítja: „a szilárdabb intézkedések 
vagy megnövelt nemzeti hatáskört 
kívánnak, ami kevésbé nyitott egységes 
piacot von magával, vagy nagyobb fokú 
európai integrációt”.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
22 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22d) A nemzeti megoldás azt vonja 
magával, hogy a fogadó ország 
visszautasíthatja a helyi kirendeltségek 
működési jogát, kötelezheti a külföldi 
intézményeket, hogy csak a 
leányvállalatokon, ne pedig a 
kirendeltségeken keresztül működjenek és 
felügyelheti az országában működő 
bankok tőkéjét és likviditását, ami növelné 
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a protekcionizmust.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
22 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22e) Az európai megoldás a felügyeleti 
kollégiumok szerepének megerősítését 
igényli a határokon átnyúlóan 
tevékenykedő, uniós dimenzióval nem 
rendelkező intézmények felügyeletében és 
a határokon átnyúlóan tevékenykedő, 
uniós dimenzióval rendelkező 
intézmények feletti felügyeleti hatáskör 
átirányítását az európai hatósághoz.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A felügyeleti kollégiumok fontos 
szerepet játszanak a határokon átnyúlóan 
tevékenykedő pénzügyi piaci szereplők 
hatékony, eredményes és egységes 
felügyeletében. A felügyeleti kollégiumok 
működésének és információcsere-
folyamatainak egyszerűsítése céljából, 
valamint a közösségi jog kollégiumok általi 
alkalmazásával kapcsolatos konvergencia 
és egységesség előmozdítása érdekében a 
Hatóságnak teljes körű részvételi jogot kell 
adni a kollégiumokban.

(23) A felügyeleti kollégiumok fontos 
szerepet játszanak a határokon átnyúlóan 
tevékenykedő pénzügyi piaci szereplők 
hatékony, eredményes és egységes 
felügyeletében. A felügyeleti kollégiumok 
működésének és információcsere-
folyamatainak egyszerűsítése céljából, 
valamint az uniós jog kollégiumok általi 
alkalmazásával kapcsolatos konvergencia 
és egységesség előmozdítása érdekében a 
Hatóságnak teljes körű részvételi jogot kell 
adni a kollégiumokban. A Hatóságnak 
képesnek kell lennie vezetőként fellépni 
egy felügyeleti kollégiumban, különös 
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tekintettel az Európai Unióban működő 
legjelentősebb, határokon átnyúlóan 
tevékenykedő pénzügyi intézményeket 
felügyelő kollégiumokra.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az uniós intézmények 
felügyeletének az Európai Felügyeleti 
Hatóság (Értékpapír-piaci Felügyelet) 
hatáskörébe kell tartoznia, amelynek a 
nemzeti felügyeleteken keresztül kell 
eljárnia. A nemzeti felügyeleteknek ezért a 
Hatóság képviselőiként kell működniük és 
utasításait követniük. 

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A feladatok és a felelősségi körök 
átruházása hasznos eszközként szolgálhat a 
felügyeleti hálózat működése során, hiszen 
csökkentheti a felügyeleti feladatok 
átfedéseit, előmozdíthatja az 
együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti 
a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a 
pénzügyi intézmények terheit. A 
rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell 
biztosítani az ilyen átruházásra. A 
feladatok átruházása azt jelenti, hogy a 
feladatokat egy másik felügyeleti hatóság 

(24) A feladatok és a felelősségi körök 
átruházása hasznos eszközként szolgálhat a 
felügyeleti hálózat működése során, hiszen 
csökkentheti a felügyeleti feladatok 
átfedéseit, előmozdíthatja az 
együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti 
a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a 
pénzügyi intézmények terheit. A 
rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell 
biztosítani az ilyen átruházásra. A 
feladatok átruházása azt jelenti, hogy a 
feladatokat egy másik felügyeleti hatóság 
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végzi el a felelős hatóság helyett, de a 
felügyeleti határozatok meghozatalának 
felelőssége az átruházó hatóságnál marad.
A felelősségi körök átruházásával bizonyos 
felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti 
felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a 
saját nevében jogosult dönteni a másik 
nemzeti felügyeleti hatóság helyett. Az 
átruházásnál arra kell törekedni, hogy a 
felügyeleti hatáskör ahhoz a felügyelethez 
kerüljön, amely az átruházás tárgyát 
tekintve a legalkalmasabb pozícióban van.
A felelősségi körök újraosztásának több 
oka lehet, például a nagyobb méretből vagy 
hatókörből eredő méretgazdaságossági 
előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, 
vagy a szaktudás optimális kihasználása a 
nemzeti felügyeleti hatóságok között. A 
vonatkozó közösségi jogszabályok tovább 
pontosíthatják a felelősségi körök 
megállapodáson alapuló újraelosztásának 
szabályait. A Hatóságnak minden 
megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie a 
nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
átruházási megállapodásokat. A tervezett 
átruházási megállapodásokról ugyanakkor 
tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt 
nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az 
ilyen megállapodásokat központilag kell 
közzétenni, hogy az összes érintett fél 
időben, átlátható módon és könnyen 
hozzájuk férjen.

végzi el a felelős hatóság helyett, de a 
felügyeleti határozatok meghozatalának 
felelőssége az átruházó hatóságnál marad.
A felelősségi körök átruházásával bizonyos 
felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti 
felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a 
saját nevében jogosult dönteni a másik 
nemzeti felügyeleti hatóság helyett. Az 
átruházásnál arra kell törekedni, hogy a 
felügyeleti hatáskör ahhoz a felügyelethez 
kerüljön, amely az átruházás tárgyát 
tekintve a legalkalmasabb pozícióban van.
A felelősségi körök újraosztásának több 
oka lehet, például a nagyobb méretből vagy 
hatókörből eredő méretgazdaságossági 
előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, 
vagy a szaktudás optimális kihasználása a 
nemzeti felügyeleti hatóságok között. A 
vonatkozó európai uniós jogszabályok 
tovább pontosíthatják a felelősségi körök 
megállapodáson alapuló újraelosztásának 
szabályait. A Hatóságnak minden 
megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie
és ellenőriznie a nemzeti felügyeleti 
hatóságok közötti átruházási 
megállapodásokat. A tervezett átruházási 
megállapodásokról ugyanakkor 
tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt 
nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az 
ilyen megállapodásokat központilag kell 
közzétenni, hogy az összes érintett fél 
időben, átlátható módon és könnyen 
hozzájuk férjen. A Hatóságnak emellett 
feladata a feladatátruházással és a 
feladatátruházási megállapodásokkal 
kapcsolatos bevált gyakorlatok 
azonosítása és terjesztése.

Or. en
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A szakértői vizsgálatok hatékony és 
eredményes eszközei a pénzügyi 
felügyeletek hálózatán belüli egységesség 
előmozdításának. Célszerű ezért, hogy a 
Hatóság módszertani keretet dolgozzon ki 
e vizsgálatokra és rendszeresen végezze el 
azokat. A felülvizsgálatoknak nem csupán 
a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájára 
kell kiterjedniük, hanem arra is, hogy a 
felügyeletek képesek-e magas színvonalú 
felügyeleti eredmények elérésére, továbbá 
az illetékes hatóságok függetlenségére.

(26) A szakértői vizsgálatok hatékony és 
eredményes eszközei a pénzügyi 
felügyeletek hálózatán belüli egységesség 
előmozdításának. Célszerű ezért, hogy a 
Hatóság módszertani keretet dolgozzon ki 
e vizsgálatokra és rendszeresen végezze el 
azokat. A felülvizsgálatoknak nem csupán 
a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájára 
kell kiterjedniük, hanem arra is, hogy a 
felügyeletek képesek-e magas színvonalú 
felügyeleti eredmények elérésére, továbbá 
az illetékes hatóságok függetlenségére. A 
szakértői vizsgálatok eredményeit 
nyilvánosságra kell hozni, továbbá 
azonosítani kell a bevált gyakorlatokat, és 
ezeket is nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Hatóságnak tevékenyen elő kell 
segítenie a koordinált közösségi felügyeleti 
válaszok kidolgozását, különösen olyan 
káros fejlemények esetén, amelyek 
veszélyeztethetik a pénzügyi piacok rendes
működését és integritását vagy a pénzügyi 
rendszer stabilitását a Közösségben. A 
vészhelyzetekre szóló hatáskörén kívül 
ezért a Hatóságot a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerének keretében általános 
koordinációs feladatkörrel is fel kell 
ruházni. A Hatóságnak különös ügyelnie 
kell a releváns információk illetékes

(27) A Hatóságnak tevékenyen elő kell 
segítenie a koordinált uniós felügyeleti 
válaszok kidolgozását, a pénzügyi piacok 
rendes működésének és integritásának
vagy a pénzügyi rendszer stabilitásának 
biztosítása érdekében az Unióban. A 
vészhelyzetekre szóló hatáskörén kívül 
ezért a Hatóságot általános koordinációs 
feladatkörrel is fel kell ruházni. A 
Hatóságnak különösen ügyelnie kell a 
releváns információk illetékes hatóságok 
közötti zavartalan áramlására.
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hatóságok közötti zökkenőmentes
áramlására.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A pénzügyi stabilitás megóvása 
érdekében már korai szakaszban 
azonosítani kell a mikroprudenciális 
szinten jelentkező tendenciákat, potenciális 
kockázatokat és sebezhető pontokat, 
figyelemmel a határokon átnyúló és az 
ágazatközi jelenségekre is. A Hatóságnak a 
hatáskörébe eső területeken figyelnie és 
értékelnie kell az ilyen jelenségeket, és 
szükség esetén rendszeresen – vagy adott 
esetben eseti alapon – tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi 
európai felügyeleti hatóságot és az Európai 
Rendszerkockázati Testületet. A 
Hatóságnak közösségi szinten össze kell 
hangolnia a pénzügyi piaci szereplők káros 
piaci fejleményekkel szembeni 
rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, 
annak biztosítására, hogy e teszteket 
nemzeti szinten a lehető legjobb 
módszertannal végezzék.

(28) A pénzügyi stabilitás megóvása 
érdekében már korai szakaszban 
azonosítani kell a mikroprudenciális 
szinten jelentkező tendenciákat, potenciális 
kockázatokat és sebezhető pontokat, 
figyelemmel a határokon átnyúló és az 
ágazatközi jelenségekre is. A Hatóságnak a 
hatáskörébe eső területeken figyelnie és 
értékelnie kell az ilyen jelenségeket, és 
szükség esetén rendszeresen – vagy adott 
esetben eseti alapon – tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi 
európai felügyeleti hatóságot és az Európai 
Rendszerkockázati Testületet. A 
Hatóságnak európai uniós szinten
kezdeményeznie kell és össze kell 
hangolnia a pénzügyi piaci szereplők káros 
piaci fejleményekkel szembeni 
rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, 
annak biztosítására, hogy e teszteket 
nemzeti szinten a lehető legjobb 
módszertannal végezzék.

Or. en
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A pénzügyi szolgáltatások 
globalizációját és a nemzetközi standardok 
megnövekedett jelentőségét tekintve a 
Hatóságnak elő kell mozdítania a 
Közösségen kívüli felügyeletekkel 
folytatott eszmecserét és együttműködést.
A Közösségen kívüli hatóságokkal való 
kapcsolatokban és nemzetközi fórumokon 
azonban teljes körűen tiszteletben kell 
tartania az európai intézmények létező 
feladatait és hatásköreit.

(29) A pénzügyi szolgáltatások 
globalizációját és a nemzetközi standardok 
megnövekedett jelentőségét tekintve a 
Hatóságnak képviselnie kell az Európai 
Uniót az Unión kívüli felügyeletekkel 
folytatott eszmecserében és 
együttműködésben.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az Európai Rendszerkockázati 
Testület működésének, továbbá 
figyelmeztetései és ajánlásai nyomon 
követésének kiteljesítéséhez 
elengedhetetlen a Hatóság és az Európai 
Rendszerkockázati Testület közötti szoros 
együttműködés. A Hatóságnak ezért 
minden releváns információt meg kell 
osztania az Európai Rendszerkockázati 
Testülettel. Egyedi vállalkozásokkal 
kapcsolatos információkat azonban csak 
indokolt kérésre szabad kiadnia. Az 
Európai Rendszerkockázati Testület által a 
Hatóságnak vagy egy nemzeti felügyeleti 
hatóságnak címzett figyelmeztetések vagy 
ajánlások kézhezvételét követően a 
Hatóságnak azonnal intézkednie kell és
gondoskodnia kell a nyomon követésről.

(32) Az Európai Rendszerkockázati 
Testület működésének, továbbá 
figyelmeztetései és ajánlásai nyomon 
követésének kiteljesítéséhez 
elengedhetetlen a Hatóság és az Európai 
Rendszerkockázati Testület közötti szoros 
együttműködés. A Hatóságnak ezért 
minden releváns információt meg kell 
osztania az Európai Rendszerkockázati 
Testülettel. Egyedi vállalkozásokkal 
kapcsolatos információkat azonban csak 
indokolt kérésre szabad kiadnia. Az 
Európai Rendszerkockázati Testület által a 
Hatóságnak vagy egy nemzeti felügyeleti 
hatóságnak címzett figyelmeztetések vagy 
ajánlások kézhezvételét követően a 
Hatóságnak szükség szerint gondoskodnia 
kell a nyomon követésről.
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Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell 
az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget 
kell biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket.
A hatékonyság érdekében e célból indokolt 
létrehozni egy értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli a 
közösségi pénzügyi piaci szereplőket
(beleértve adott esetben az intézményi 
befektetőket és más pénzügyi 
intézményeket, amelyek maguk is 
pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), 
azok munkavállalóit, valamint a pénzügyi 
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az 
értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy közösségi jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 
felé.

(33) A technikai standardokról, 
iránymutatásokról és ajánlásokról a 
Hatóságnak konzultálnia kell az érdekelt
felekkel és ésszerű lehetőséget kell 
biztosítania számukra, hogy 
észrevételezzék a javasolt intézkedéseket.
A technikai standardok, iránymutatások 
és ajánlások elfogadása előtt a 
Hatóságnak hatástanulmányt kell 
készítenie. A hatékonyság érdekében e 
célból indokolt létrehozni egy értékpapír-
piaci érdekképviseleti csoportot, amely 
kiegyensúlyozott összetételben képviseli az 
uniós pénzügyi piaci szereplőket (beleértve 
adott esetben az intézményi befektetőket és 
más pénzügyi intézményeket, amelyek 
maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe 
vevői), azok munkavállalóit, a tudományos 
köröket, valamint a pénzügyi 
szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági 
felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az 
értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoportnak aktív közvetítői szerepet kell 
betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a 
Bizottság vagy európai uniós jogszabályok 
által létrehozott felhasználói csoportok 
felé.

Or. en
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A válságkezelés során a tagállamok 
alapvető felelőssége, hogy megőrizzék a 
pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a 
nehézségekkel küzdő pénzügyi piaci 
szereplők stabilizálására és megmentésére.
A Hatóság intézkedése, amelyet olyan 
vész- vagy vitarendezési helyzetben hozott, 
amely valamely pénzügyi piaci szereplő 
stabilitását fenyegeti, nem gyakorolhat 
hatást a tagállamok pénzügyi felelősségére.
Célszerű létrehozni ezért egy 
mechanizmust, amelynek segítségével a 
tagállamok hivatkozhatnak erre a jogi 
biztosítékra, végső esetben pedig az ügyet 
a Tanács elé vihetik. A Tanácsot a 
tagállamok e tekintetbeni felelőssége miatt 
indokolt bevonni ezen ügy rendezésébe.

(34) A válságkezelés során a tagállamok 
alapvető felelőssége, hogy biztosítsák az 
összehangolt fellépést, válsághelyzetekben
megőrizzék a pénzügyi stabilitást, különös 
tekintettel a nehézségekkel küzdő pénzügyi 
piaci szereplők stabilizálására és 
megmentésére. A Hatóság intézkedése, 
amelyet olyan vész- vagy vitarendezési 
helyzetben hozott, amely valamely 
pénzügyi piaci szereplő stabilitását 
fenyegeti, nem gyakorolhat hatást a 
tagállamok pénzügyi felelősségére.
Célszerű létrehozni ezért egy 
mechanizmust, amelynek segítségével a 
tagállamok hivatkozhatnak erre a jogi 
biztosítékra, végső esetben pedig az ügyet 
a Tanács elé vihetik. A Tanácsot a 
tagállamok e tekintetbeni felelőssége miatt 
indokolt bevonni ezen ügy rendezésébe.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A tagállamokra válsághelyzetekben 
háruló sajátos kötelezettségek sérelme 
nélkül, magától értetődik, hogy 
amennyiben egy tagállam igénybe kívánja 
venni a jogi biztosítékot, az Európai 
Parlamentet a Hatósággal, a Tanáccsal és 
a Bizottsággal együtt kell erről értesíteni. 
A tagállamnak továbbá meg kell 
indokolnia a jogi biztosíték igénybevételét. 
A Hatóságnak a Tanáccsal 
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együttműködve kell meghatároznia a 
meghozandó intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A Hatóság fő döntéshozatali 
szerveként indokolt egy felügyelőtanácsot 
kijelölni, amely az egyes tagállamok 
releváns illetékes hatóságainak vezetőiből 
áll, a Hatóság elnökének elnöksége alatt.
Megfigyelőként részt vehetnek benne a 
Bizottság, az Európai Rendszerkockázati 
Testület és a másik két európai felügyeleti 
hatóság képviselői. Indokolt, hogy a 
felügyelőtanács tagjai függetlenül és 
kizárólag a Közösség érdekében járjanak 
el. Az általános jellegű intézkedések 
meghozatalánál, mint például a technikai 
standardok, iránymutatások és ajánlások 
elfogadása, valamint a költségvetési ügyek, 
célszerű, hogy a felügyelőtanács a
Szerződésben meghatározott minősített 
többséggel járjon el, minden más határozat 
esetében elegendő a tagok egyszerű 
többsége. A nemzeti felügyeleti hatóságok 
közötti nézetkülönbségek rendezésével 
kapcsolatos ügyekkel egy bizalmasan 
eljáró munkacsoportnak kell foglalkoznia.

(36) A Hatóság fő döntéshozatali 
szerveként indokolt egy felügyelőtanácsot 
kijelölni, amely az egyes tagállamok 
releváns illetékes hatóságainak vezetőiből 
áll, a Hatóság elnökének elnöksége alatt.
Megfigyelőként részt vehetnek benne a 
Bizottság, az Európai Rendszerkockázati 
Testület, az Európai Felügyeleti Hatóság
(Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyelet) és az Európai Felügyeleti 
Hatóság (Bankfelügyelet) képviselői.
Indokolt, hogy a felügyelőtanács tagjai 

függetlenül és kizárólag az Unió érdekében 
járjanak el. Az általános jellegű 
intézkedések meghozatalánál, mint például 
a technikai standardok, iránymutatások és 
ajánlások elfogadása, valamint a 
költségvetési ügyek, célszerű, hogy a 
felügyelőtanács a Szerződés 16. cikkében
meghatározott minősített többséggel járjon 
el, minden más határozat esetében 
elegendő a tagok egyszerű többsége. A 
nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
nézetkülönbségek rendezésével 
kapcsolatos ügyekkel egy bizalmasan 
eljáró munkacsoportnak kell foglalkoznia.

Or. en
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Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Hatóság intézkedéseket hoz továbbá 
a (2) bekezdésben említett jogszabályok 
hatálya alá tartozó tevékenységek 
területén, ideértve a részvényesi jogokhoz 
kapcsolódó, valamint vállalatirányítási, 
könyvvizsgálási és pénzügyi beszámolási 
kérdéseket is, amennyiben a Hatóság ezen 
intézkedései a (2) bekezdésben említett 
jogszabályok hatékony és következetes 
alkalmazásának biztosításához 
szükségesek. A Hatóság továbbá 
megfelelő intézkedéseket hoz a nyilvános 
vételi ajánlatok, az elszámolási és 
kiegyenlítési kérdések, valamint a 
származtatott pénzügyi eszközök területén 
is.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E rendelet rendelkezései nem sértik a 
Bizottság jogköreit, különösen a Szerződés
226. cikke szerinti, a közösségi jog 
betartásának biztosítására vonatkozó 
jogkört.

3. E rendelet rendelkezései nem sértik a 
Bizottság jogköreit, különösen a Szerződés
258. cikke szerinti, az uniós jog 
betartásának biztosítására vonatkozó 
jogkört.

Or. en
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, iv. a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett közösségi jogszabályok 
következetes, hatékony és eredményes 
alkalmazásához.

4. A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a 
belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, iv. a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához, v. a nemzetközi felügyeleti 
koordináció megerősítéséhez és vi. a 
szabályozási arbitrázs megelőzéséhez és az 
egyenlő versenyfeltételek biztosításához. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nyújtott véleményekkel 
hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett uniós jogszabályok következetes, 
hatékony és eredményes alkalmazásához.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének (a 
továbbiakban: ESFS), amely a felügyeletek 
hálózataként működik, a 39. cikkben 
részletesebben meghatározottak szerint.

5. A Hatóság részét képezi a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének (a 
továbbiakban: ESFS), amelynek tagjai:

a) az Európai Rendszerkockázati Testület;
b) a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott 
Európai Felügyeleti Hatóság 
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(Bankfelügyelet) [EBA]; 
c) a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott 
Európai Felügyeleti Hatóság (Biztosítás-
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) 
[EIOPA]; 
d) a Hatóság; 
(e) a(z) .../.../EU [EBA], a(z) .../.../EU 
[ESMA] és az a(z) .../.../EU [EIOPA] 
rendeletek 40. cikkében említett európai 
felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága;
(f) a tagállamok hatóságai a(z) …/.../EU 
[ESMA] rendelet 1. cikkének (2) 
bekezdésében, a(z) …/2009/EU [EIOPA] 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében, 
valmint a(z) …/.../EU [EBA] rendelet 1. 
cikkének (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint;
Az ESFS a felügyeletek hálózataként 
működik, a 39. cikkben részletesebben 
meghatározottak szerint.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság együttműködik az 
Európai Rendszerkockázati Testülettel (a
továbbiakban: ESRB), az ennek a 
rendeletnek a 21. cikkében 
meghatározottak szerint.

6. Az ESFS tagjai az EU-Szerződés 4. 
cikke (3) bekezdésében megfogalmazott 
lojális együttműködés elvének 
megfelelően bizalmon és kölcsönös 
tiszteleten alapuló együttműködést 
alakítanak ki, különösen pedig biztosítják 
maguk között a megfelelő és megbízható 
információáramlást.

Or. en
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság székhelye Párizsban van. A Hatóság székhelye [...] van.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) hozzájárul a közösségi jogszabályok 
következetes alkalmazásához, különösen a 
közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
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;

(b) hozzájárul az uniós jogszabályok 
következetes alkalmazásához, különösen a 
közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
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 biztosítása és
többek között vészhelyzetekben való 
fellépés révén;

Or. en

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) elősegíti a befektetők védelmét;

Or. en
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Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) adatbázist készít a nyilvántartott piaci 
szereplőkről a hatáskörébe tartozó 
területen, illetve amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabály előírja, 
központi szinten;

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) összegyűjti a piaci szereplőkkel 
kapcsolatos szükséges információkat;

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) megtiltja bizonyos termékek vagy 
ügylettípusok kereskedelmét megelőzendő 
a befektetők védelmét, a pénzügyi piacok 
rendes működését és integritását vagy az 
uniós pénzügyi rendszer egészének vagy 
egy részének stabilitását érintő 
veszélyeket. 
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Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével.

E célból a Hatóság a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
rendelkezik a megfelelő vizsgálati és 
végrehajtási hatáskörökkel, valamint a 
díjkivetés lehetőségével. A Hatóság 
használhatja az illetékes hatóságok 
létesítményeit és élhet hatáskörükkel a 
kizárólagos felügyeleti hatáskörök 
gyakorlása és a vizsgálatok elvégzése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Hatóság gyakorolja a hitelminősítő 
intézetekről szóló, 1060/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben1

rögzített kizárólagos felügyeleti 
hatásköröket a hitelminősítő intézetek 
felett.
1 HJ L 302., 2009.11.17., 1. o.

Or. en
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban konkrétan 
meghatározott területeken. A Hatóság az 
előkészített standardokat benyújtja a 
Bizottsághoz jóváhagyásra. 

1. A Hatóság technikai standardokat 
dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítésére és 
módosítására. A technikai standardok 
nem képviselnek stratégiai döntéseket, és 
tartalmukat azok a jogszabályok 
korlátozzák, amelyeken alapulnak. 

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról és elemzi a kapcsolódó 
potenciális költségeket és hasznokat.

2. A Hatóság nyilvános konzultációt folytat 
a technikai standardokról, valamint elemzi 
a kapcsolódó potenciális költségeket és 
hasznokat mielőtt elfogadná a technikai 
standardok tervezetét. A Hatóság kikéri a 
22. cikk szerinti banki érdekképviseleti 
csoport véleményét és tanácsát is.

Or. en

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Hatóság a standardok tervezetét a 
Bizottság elé terjeszti jóváhagyásra, ezzel 
egyidőben pedig eljuttatja az Európai 
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Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a javasolt standardok
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül határoz azok jóváhagyásáról. A 
Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. Ha a Közösség érdeke 
úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy 
módosításokkal is jóváhagyhatja a 
standardokat.

4. A Bizottság a javasolt
standardtervezetek kézhezvételétől 
számított három hónapon belül határoz 
azok jóváhagyásáról, elutasításáról vagy 
módosításáról. A Bizottság ezt az 
időtartamot egy hónappal 
meghosszabbíthatja. A Bizottság
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot határozatáról, megindokolva 
azt.

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a standardokat rendeletek 
vagy határozatok útján fogadja el és 
azokat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzé kell tenni.

5. A Bizottság a 7a–7d. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el, amelyek célja az (1) 
bekezdésben szereplő technikai 
standardok megállapítása. Ezen aktusok
rendeletek vagy határozatok formájában 
jelennek meg.

Or. en
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

1. A 7. cikkben említett, műszaki 
standardok elfogadására vonatkozó 
hatásköröket határozatlan időre a 
Bizottságra ruházzák. 
2. Amint a Bizottság elfogad egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, erről 
egyidejűleg tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
3. A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására való 
feljogosítására a 7b. és 7c. cikkben 
szereplő feltételek vonatkoznak.
4. A Hatóság éves jelentésében 
megállapítja, mely nemzeti hatóságok nem 
felelnek meg a technikai standardoknak.

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk
A felhatalmazás visszavonása

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja a 7. cikkben említett 
hatáskör-átruházást.
2. Az az intézmény, amely a hatáskör-
átruházás visszavonásának eldöntésére 
irányuló belső eljárást kezdett, a végső 
döntésének meghozatalát megelőzően 
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ésszerű időn belül igyekszik értesíteni a 
másik intézményt és a Bizottságot, 
megjelölve azokat az átruházott 
hatásköröket, amelyekre a visszavonás 
kiterjedhet, valamint a visszavonás 
lehetséges okait.
3. A visszavonásról szóló határozat 
megnevezi a visszavonás okait, és véget vet 
a határozatban megjelölt hatáskörök 
átruházásának. A határozat azonnal vagy 
a határozatban szereplő későbbi 
időpontban lép hatályba. Nem érinti a 
már hatályos, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét. A határozatot 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
teszik közzé.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

kifogásolása
1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés dátumát követő négy hónapon 
belül kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak két 
hónappal meghosszabbítható.
2. Amennyiben az említett időszak végéig 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emelt kifogást a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben, azt az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni, és a meghirdetett napon hatályba 
lép. 
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A fenti időszak lejárta előtt, valamint 
kivételes és megfelelően indokolt esetben, 
az Európai Parlament és a Tanács 
tájékoztathatja a Bizottságot arról, hogy a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen 
nincs szándékában kifogást emelni. Ilyen 
esetben a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában ki kell hirdetni, és az a 
meghirdetett napon hatályba lép.
3. Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogást emel valamely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, a szóban forgó jogi aktus nem 
lép hatályba. A kifogást emelő intézmény 
megindokolja a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szembeni kifogását.

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
7 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7d. cikk
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

tervezetének elutasítása vagy módosítása
1. Amennyiben a Bizottság nem hagyja 
jóvá a technikai standard tervezetét vagy 
módosítja azokat, a Bizottság erről 
indokokkal alátámasztva tájékoztatja a 
Hatóságot, az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot. 
2. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
egy hónapon belül meghívhatja a 
Parlament illetékes bizottsága eseti 
ülésére az illetékes biztost és a Hatóság 
elnökét, hogy előadják eltérő 
véleményeiket. A Tanács egy hónapon 
belül meghívhatja egy eseti ülésre az 
illetékes biztost és a Hatóság elnökét, hogy 
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előadják eltérő véleményeiket.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ESFS keretében következetes, 
hatékony és eredményes felügyeleti 
gyakorlatok létrehozása, és az uniós
jogszabályok közös, egységes és 
következetes alkalmazásának biztosítása 
céljából a Hatóság az illetékes 
hatóságoknak vagy a pénzügyi piaci 
szereplőknek címzett iránymutatásokat és 
ajánlásokat bocsát ki.

Or. en

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Hatóság nyilvános konzultációt 
folytat az iránymutatásokról és az 
ajánlásokról, valamint elemzi a velük járó 
lehetséges költségeket és hasznokat. A 
Hatóság kikéri a 22. cikk szerinti 
értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport 
véleményét és tanácsát is.

Or. en
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok minden erőfeszítést 
megtesznek azért, hogy megfeleljenek az 
iránymutatásoknak és az ajánlásoknak.

1b. Egy iránymutatás vagy ajánlás 
kiadását követő két hónapon belül minden 
illetékes hatóság eldönti, hogy meg kíván-
e felelni az iránymutatásnak vagy 
ajánlásnak. Ha nem kíván azoknak 
megfelelni, úgy erről indokokkal 
alátámasztva tájékoztatja a Hatóságot. A 
Hatóság indokolását közzéteszi.

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1c. A Hatóság éves jelentésében 
megállapítja, mely nemzeti hatóságok nem 
feleltek meg a kiadott iránymutatásknak 
és ajánlásoknak, valamint vázolja, hogy 
milyen módon kívánja biztosítani, hogy a 
hatóságok a jövőben kövessék ajánlásait 
és iránymutatásait.

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokat –
többek között a 7. cikknek megfelelően 
megállapított technikai standardokat, 
különösen, ha nem gondoskodik arról, 
hogy a pénzügyi piaci szereplők teljesítsék 
az említett jogszabályokban meghatározott 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha az illetékes hatóság nem felel meg a 
közösségi jognak a Hatóság ajánlásának 
kézhezvételétől számított egy hónapon
belül, a Bizottság a Hatóságtól kapott 
tájékoztatást követően vagy saját 
kezdeményezésére határozatot hozhat, 
amelyben előírja az illetékes hatóság 

4. Ha az illetékes hatóság nem felel meg az 
uniós jognak az e cikk (3) bekezdésében 
meghatározott, a Hatóság ajánlásának 
kézhezvételétől számított 10 munkanapon
belül, a Hatóság határozatot hoz, amelyben 
előírja az illetékes hatóság számára, hogy 
hozza meg az uniós jognak való 



PR\803317HU.doc 41/81 PE438.409v01-00

HU

számára, hogy hozza meg a közösségi
jognak való megfeleléshez szükséges 
intézkedéseket.

megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

információt a Hatóság rendelkezésére 
bocsátanak.

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szükséges intézkedések meghozatalát, 
beleértve tevékenységek megszüntetését.

Or. en

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a határozat címzettje megtagadja az 
uniós jogszabály vagy a Hatóság által 
hozott egyedi határozat betartását, a 
Hatóság a nemzeti bíróságokon keresetet 
indíthat, beleértve az ideiglenes 
intézkedésre irányuló kérelmet is.

Or. en
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Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Káros fejlemények esetén, amelyek 
komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, a 
befektetők védelmét vagy a pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének 
stabilitását az Unióban, az ESRB – saját 
kezdeményezésére vagy a Hatóság, az 
Európai Parlament, a Tanács vagy a 
Bizottság kérése nyomán – figyelmeztetést 
tehet közzé, amelyben bejelenti e rendelet 
alkalmazásában a vészhelyzet fennállását, 
hogy lehetővé tegye a Hatóság számára a 
(3) bekezdésben említett egyedi 
határozatok további feltételek nélküli 
elfogadását.

Or. en
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Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ESRB a figyelmeztetés közzétételét 
követően arról haladéktalanul és 
egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és 
a Hatóságot.

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A Szerződés 258. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az 
illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság 
határozatának, a Hatóság – az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó előírásoknak 
megfelelően – a pénzügyi piaci 
szereplőnek címzett egyedi határozatot
hoz, amelyben előírja az említett 
jogszabályok szerinti kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve tevékenységek 
megszüntetését.

Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a határozat címzettje megtagadja az 
uniós jogszabály vagy a Hatóság által 
hozott egyedi határozat betartását, a 
Hatóság a nemzeti bíróságokon keresetet 
indíthat, beleértve az ideiglenes 
intézkedésre irányuló kérelmet is.

Or. en
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Módosítás 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 75

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

több tagállam illetékes hatóságai számára, 
a Hatóság saját kezdeményezésére vagy
egy vagy több érintett illetékes hatóság 
kérésére a (2) és (4) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban
átveszi a vezető szerepet abban, hogy 
segítse az illetékes hatóságokat a 
megállapodás elérésében.

Or. en

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó időtartamok és az ügy 
összetettségének és sürgősségének 
figyelembevételével megszabja az illetékes 
hatóságok közötti egyeztetés határidejét.

2. A Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó időtartamok és az ügy 
összetettségének és sürgősségének 
figyelembevételével megszabja az illetékes 
hatóságok közötti egyeztetés határidejét.
Ebben a szakaszban a Hatóság közvetítői 
szerepet tölt be.

Or. en

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Ha az egyeztető szakasz végén az 
illetékes hatóságok nem jutottak 
megállapodásra, a Hatóság a 29. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésével 
összhangban határozatot hoz a 
nézetkülönbség rendezéséről és, az érintett 
illetékes hatóságok számára kötelező 
érvénnyel felszólítja őket az ügy
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rendezésére, az uniós joggal összhangban. 
.

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Szerződés 258. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha 
valamely illetékes hatóság nem felel meg a 
Hatóság határozatának, és így nem 
biztosítja, hogy a pénzügyi piaci szereplő 
teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok értelmében rá 
közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a 
Hatóság a pénzügyi piaci szereplőnek 
címzett egyedi határozatot hoz, amelyben 
előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve tevékenységek 
megszüntetését.

Or. en

Módosítás 80

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a határozat címzettje megtagadja az 
uniós jogszabály vagy a Hatóság által 
hozott egyedi határozat betartását, a 
Hatóság a nemzeti bíróságokon keresetet 
indíthat, beleértve az ideiglenes 
intézkedésre irányuló kérelmeket is.

Or. en
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Módosítás 81

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A (4) bekezdés alapján elfogadott 
határozatok irányadók a nemzeti 
felügyeleti hatóságok által ugyanabban a 
tárgyban hozott bármely korábbi 
határozattal szemben.
A (3) vagy a (4) bekezdés szerinti 
határozat tárgyát képező tényekkel 
kapcsolatban a nemzeti felügyeleti 
hatóságok által hozott intézkedéseknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az
említett határozatokkal.

Or. en

Módosítás 82

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A Hatóság éves jelentésébe 
belefoglalja az illetékes hatóságok közötti 
nézetkülönbséget, az elért 
megállapodásokat és az ilyen 
nézeteltérések rendezése érdekében hozott 
határozatot.

Or. en
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Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Az illetékes hatóságok közötti 

nézetkülönbségek ágazatok közötti 
rendezése

Az Európai Felügyeleti Hatóság (Vegyes 
Bizottság) a 11. cikknek megfelelően a 42. 
cikk szerint tevékenykedő illetékes 
hatóságok között keletkezett 
nézetkülönbségeket rendezi. 

Or. en

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi 

intézmények felügyelete
1. Az Európai Unióban működő, uniós 
dimenzióval rendelkező pénzügyi 
intézmények felügyelete terén a Hatóság a 
fő illetékes hatóság szerepét tölti be. A 
felhatalmazással rendelkező hatóságok 
szerepét betöltő illetékes nemzeti 
hatóságokon keresztül fog eljárni
2. A Bizottság a 7a–7d. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el az uniós dimenzióval 
rendelkező pénzügyi intézmények 
jellemzőinek meghatározása érdekében. E 
jogi aktusok határozatban öltenek testet, 
és magukban foglalják azon intézmények 
jegyzékét, amelyek az Európai Unióban 
tevékenykedő, uniós dimenzióval 
rendelkező pénzügyi intézményeknek 
tekintendők.
3. Az ilyen pénzügyi intézmények 
azonosításának kritériumai legalább az 
alábbiakat foglalják magukban: a 
pénzügyi intézmény piaci részesedése 
azokban a tagállamokban, ahol a 
tevékenységét végzi, az összes eszköz, az 
összes uniós eszközből való piaci 
részesedés és hogy a tulajdonos székhelye 
az EU területén vagy azon kívül található-
e.
Amennyiben egy ilyen pénzügyi intézmény 
több különböző ágazatot átfog, az Európai 
Felügyeleti Hatóság (Vegyes Bizottság) 
határoz arról, hogy a hatóság melyik része 
töltse be a fő illetékes hatóság szerepét.

Or. en
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Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
A határokon átnyúló pénzügyi 

intézmények felügyelete
1. Az uniós dimenzióval rendelkező 
pénzügyi intézmények közös 
felelősségének biztosítása, az európai 
betétesek érdekvédelme, valamint a 
rendszerszintű pénzügyi válság által 
sújtott adófizetők költségének csökkentése 
érdekében Európai Pénzügyi Védelmi 
Alapot (Alap) kell létrehozni. Az Alap 
szerepet vállal a nehézségekkel küzdő 
európai unióban működő intézmények 
támogatásában, amikor azok veszélyt 
jelenthetnek az egységes európai pénzügyi 
piac stabilitására. Az Alapot ezen 
intézmények költségvetéséből származó 
hozzájárulásokból finanszírozzák. A 
befizetett hozzájárulások a nemzeti 
alapokba fizetett hasonló jellegű 
hozzájárulásokat helyettesítik.
2. Amikor a piaci szereplők 
hozzájárulásokból származó források a 
válság megoldásához nem elégségesek, az 
Alapnak elegendő kapacitással kell 
rendelkeznie saját forrásainak 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
kibocsátása révén történő növeléséhez. 
Kivételes helyzetekben a tagállamok –
garanciák révén és a vállalt kockázatot 
megfelelően tükröző díj fejében – az Alap 
számára megkönnyíthetik a hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír-kibocsátást. E 
garanciákat a tagállamok a (3) 
bekezdésben megállapított kritériumoknak 
megfelelően közösen vállalják.
3. Szélsőséges és kivételes körülmények, 
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illetve rendszerszintű válság esetén, ha 
egy vagy több intézmény csődbe megy, és 
a rendelkezésre álló források nem 
elegendők, ezzel a teherrel az érintett 
tagországoknak kell megbirkózniuk az 
alábbi kritériumok szerint: a válság 
gazdasági hatása az érintett tagállamra 
nézve, valamint az érintett intézmények 
betétei, eszközei, és befolyó bevételeinek 
eloszlása. 
4. Az európai unióban működő 
intézmények Alapban való tagsága 
felváltja a meglévő nemzeti betétbiztosítási 
rendszerekben történő tagságukat. Az 
Alapot öt éves időtartamra egy, az 
Európai Felügyeleti Hatóság (Értékpapír-
piaci Felügyelet) által kinevezett tanács 
igazgatja. A tanács tagjait a nemzeti 
hatóságok munkatársai közül választják. 
Az Alap egy tanácsadó testületet is 
létrehoz, amelyet az Alapban részt vevő 
pénzügyi intézmények alkotnak.

Or. en

Módosítás 87

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 12a. cikknek megfelelően a 
határokon átnyúlóan tevékenykedő, 
jelentősnek minősített pénzügyi 
intézmények felhatalmazása tekintetében 
semmilyen kétoldalú egyezményt nem 
lehet kötni.

Or. en



PR\803317HU.doc 55/81 PE438.409v01-00

HU

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A 8. cikknek megfelelően, szakértői 
értékelés alapján a Hatóság
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsáthat 
ki az érintett illetékes hatóságok részére, 
illetve az illetékes hatóságoknak címzett 
határozatot hozhat, vagy előkészített 
technikai standardokat fogadhat el a 7–
7d. cikknek megfelelően.

Or. en

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 91

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az Európai Uniót valamennyi, az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett jogszabály 
hatálya alá tartozó intézmény 
szabályozásával és felügyeletével 
kapcsolatos nemzetközi fórumon a 
Hatóság képviseli.

Or. en

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Hatóság kapcsolatokat alakít ki 
harmadik országok felügyeleti 
hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat 
köthet nemzetközi szervezetekkel és 
harmadik országok közigazgatásával.

Or. en

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság segítséget nyújt a harmadik 
országbeli felügyeleti rendszerek 
egyenértékűségével kapcsolatos 
határozatok előkészítésében, az 1. cikk (2) 

1a. A Hatóság segítséget nyújt a harmadik 
országbeli felügyeleti rendszerek 
egyenértékűségével kapcsolatos 
határozatok előkészítésében, az 1. cikk (2) 
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bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban.

bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 94

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 7a–7d. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a (2) bekezdésben szereplő 
egyenértékűség értékelésének elvégzésére.

Or. en

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A Hatóság éves jelentésében felsorolja 
a nemzetközi szervezetekkel vagy 
harmadik országokkal kötött igazgatási 
megállapodásokat és az ezekkel 
egyenértékű határozatot.

Or. en

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Értékpapír-piaci 1. A Hatóság együttműködik az ESRB-vel.
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Felügyeleti Hatóság együttműködik az 
ESRB-vel.

Or. en

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az ebben a rendeletben meghatározott 
feladatai ellátása során a Hatóság a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszi 
az ESRB figyelmeztetéseit és ajánlásait.

6. Az ebben a rendeletben meghatározott 
feladatai ellátása során a Hatóság 
figyelembe veszi az ESRB 
figyelmeztetéseit és ajánlásait.

Or. en

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve a közösségi pénzügyi 
piaci szereplőket, alkalmazottaikat, 
valamint a fogyasztókat, befektetőket és a 
pénzügyi szolgáltatások használóit.

2. Az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve az európai uniós
pénzügyi piaci szereplőket, 
alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat, 
befektetőket és a pénzügyi szolgáltatások 
használóit. A tagok közül legalább ötnek 
független, élvonalbeli tudományos 
szakembernek kell lennie. Az piacot 
képviselő tagok száma nem haladhatja 
meg a tízet.

Or. en
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Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács az EU-Szerződés 16. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva két hónapon belül 
határoz arról, hogy a Hatóság határozatát 
fenntartják vagy visszavonják.

Or. en

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Tanács az EU-Szerződés 16. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva tíz munkanapon belül 
határoz arról, hogy a Hatóság határozatát 
fenntartják vagy visszavonják.

Or. en

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

az üggyel kapcsolatos álláspontját.

Or. en

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 97/9/EK irányelv alkalmazási 
körében eljárva a felügyelőtanácsnak az 
(1) bekezdés b) pontjában említett 
tagjához – adott esetben – csatlakozhat az 
egyes tagállamokban 
befektetőkártalanítási rendszereket 
működtető releváns szervek képviselője, 
aki nem rendelkezik szavazati joggal. 

törölve

Or. en

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A 11. cikk alkalmazásában a 
felügyelőtanács független munkacsoportot 
hív össze a nézetkülönbség pártatlan
rendezésének megkönnyítéséhez, amely az 
elnökből és a felügyelőtanács két olyan 
tagjából áll, aki nem a nézetkülönbségben 
érintett illetékes hatóság képviselője, és aki 
semmilyen módon nem értintett a 
konfliktusban.

Or. en
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Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
27. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelettel ráruházott feladatok 
ellátása során az elnök és a felügyelőtanács 
szavazati joggal rendelkező tagjai 
függetlenül és objektívan járnak el a 
Közösség érdekeinek megfelelően, nem 
kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást 
sem közösségi intézményektől vagy 
szervektől, sem tagállami kormánytól, sem 
más köz- vagy magánjogi jogalanytól.

Az e rendelettel ráruházott feladatok 
ellátása során az elnök és a felügyelőtanács 
szavazati joggal rendelkező tagjai 
függetlenül és objektívan járnak el az egész 
Unió érdekeinek megfelelően, nem 
kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást 
sem uniós intézményektől vagy szervektől, 
sem tagállami kormánytól, sem más köz-
vagy magánjogi jogalanytól.

Or. en

Módosítás 108

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sem a tagállamok, sem az európai uniós 
intézmények, sem pedig más állami vagy 
magánszervezetek nem befolyásolhatják a 
felügyelőtanács tagjait a hatósággal 
kapcsolatos feladataik ellátása kapcsán.

Or. en

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felügyelőtanács a Szerződés 205. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített 
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a VI. 

1. A felügyelőtanács az EU-Szerződés 16. 
cikkének megfelelően tagjainak minősített 
többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a VI. 
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fejezet értelmében elfogadott valamennyi 
intézkedés és határozat esetében.

fejezet értelmében elfogadott valamennyi 
intézkedés és határozat esetében.

Or. en

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgatótanács az elnökből, a 
Bizottság képviselőjéből és a 
felügyelőtanács által tagjai sorából 
választott négy személyből áll.

1. Az igazgatótanács hat tagból áll: az 
elnökből, a Bizottság képviselőjéből és a 
felügyelőtanács által tagjai sorából 
választott négy, szavazati joggal 
rendelkező személyből áll.  

Or. en

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elnök kivételével valamennyi tag mellé 
póttagot kell választani, aki az 
igazgatótanácsi tagot akadályoztatása 
esetén helyettesítheti.

Valamennyi tag mellé póttagot kell 
választani, aki az igazgatótanácsi tagot 
akadályoztatása esetén helyettesítheti. Az 
elnököt helyettesítő póttagot a 33. cikk (2) 
bekezdésével összhangban választják.

Or. en
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Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatótanács a jelen levő tagok 
többségével határoz. Minden tag egy 
szavazattal rendelkezik.

2. Az igazgatótanács a felügyelőtanács 
által megválasztott, jelen levő tagok 
többségével határoz. E tagok mindegyike
egy szavazattal rendelkezik.

Or. en

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
31. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk törölve
Függetlenség

Az igazgatótanács tagjai függetlenül és 
objektívan járnak el a Közösség 
érdekeinek megfelelően, nem kérhetnek és 
nem fogadhatnak el utasítást sem 
közösségi intézményektől vagy szervektől, 
sem tagállami kormánytól, sem más köz-
vagy magánjogi jogalanytól.

Or. en

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Az igazgatótanács a 44. cikk (3) és (5) 
bekezdésével összhangban jelöli ki, illetve 
menti fel a fellebbezési tanács tagjait.

törölve
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Or. en

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, 
alkalmassága, a pénzügyi piaci
szereplőkkel és piacokkal kapcsolatos 
ismeretei, valamint a pénzügyi felügyelet 
és szabályozás terén szerzett tapasztalata 
alapján – nyílt kiválasztási eljárást 
követően nevezi ki.

2. A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, 
alkalmassága, a pénzügyi piaci
szereplőkkel és piacokkal kapcsolatos 
ismeretei, valamint a pénzügyi felügyelet 
és szabályozás terén szerzett tapasztalata 
alapján – a Bizottság által szervezett és 
lebonyollított nyílt kiválasztási eljárást 
követően nevezi ki.

Or. en

Módosítás 116

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság három jelentkező nevét 
tartalmazó, előválogatás alapján 
összeállított listát terjeszt az Európai 
Parlament elé. A jelentkezők 
meghallgatása után az Európai 
Parlament egyiküket kiválasztja. Az így 
kiválasztott jelentkezőt a felügyelőtanács 
nevezi ki.

Or. en
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Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az Európai Parlament úgy 
találja, hogy a előválogatás alapján 
összeállított listán szereplő jelentkezők 
egyike sem felel meg az első 
albekezdésben szereplő előírásoknak, a 
nyílt kiválasztási eljárás újrakezdődik.

Or. en

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kinevezése előtt a felügyelőtanács által 
kiválasztott jelölt személyét az Európai 
Parlamentnek meg kell erősítenie.

törölve

Or. en

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyelőtanács tagjai közül alelnököt is 
választ, aki az elnök távolléte idején ellátja 
annak feladatait.

A felügyelőtanács tagjai közül alelnököt is 
választ, aki az elnök távolléte idején ellátja 
annak feladatait. Az alelnök nem tagja az 
igazgatótanácsnak.

Or. en
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Módosítás 120

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sem a tagállamok, sem az európai uniós 
intézmények, sem pedig más állami vagy 
magánszervezetek nem törekedhetnek az 
elnök befolyásolására feladatai 
ellátásában.

Or. en

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Parlament az elnököt vagy 
az alelnököt – függetlenségének teljes 
mértékű tiszteletben tartása mellett –
felkérheti arra, hogy rendszeresen tegyen 
nyilatkozatot illetékes bizottsága előtt és 
válaszolja meg a bizottsági tagok által 
feltett kérdéseket.

1. Az elnök nyilatkozatot tesz az Európai 
Parlament előtt, és válaszol a képviselők
által feltett kérdésekre.

Or. en

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Európai Parlament felkérheti az 
elnököt arra is, hogy feladatai ellátásáról
nyújtson be jelentést.

2. Az Európai Parlament felkérheti az 
elnököt arra is, hogy kérésre, valamint az 
(1) bekezdésben említett nyilatkozat 
megtétele előtt legalább 15 nappal
nyújtson be jelentést feladatai ellátásáról 
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az Európai Parlamentnek.

Or. en

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felügyelőtanács az ügyvezető 
igazgatót – érdemei, alkalmassága, a 
pénzügyi piaci szereplőkkel és a piacokkal 
kapcsolatos tudása, valamint a pénzügyi 
felügyelet és szabályozás terén szerzett 
tapasztalata és vezetői tapasztalata alapján
– nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi 
ki.

2. A felügyelőtanács az ügyvezető 
igazgatót – érdemei, alkalmassága, a 
pénzügyi piaci résztvevőkkel és piacokkal 
kapcsolatos tudása, valamint a pénzügyi 
felügyelet és szabályozás terén szerzett 
tapasztalata és vezetői tapasztalata alapján, 
a Bizottság által szervezett és lebonyolított
nyílt kiválasztási eljárást és az Európai 
Parlament jóváhagyását követően nevezi 
ki.

Or. en

Módosítás 124

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sem a tagállamok, sem az európai uniós 
intézmények, sem pedig más állami vagy 
magánszervezetek nem törekedhetnek az 
ügyvezető igazgató befolyásolására 
feladatai ellátásában.

Or. en
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Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A vegyes bizottság olyan fórum, 
amelynek keretében a Hatóság 
rendszeresen és szorosan együttműködik az 
Európai Biztosítás- és
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatósággal és az Európai Bankfelügyeleti 
Hatósággal és biztosítja az ágazatközi 
következetességet. 

2. A vegyes bizottság olyan fórum, 
amelynek keretében a Hatóság 
rendszeresen és szorosan együttműködik az 
európai felügyeleti hatóság összes 
pillérével, és biztosítja közöttük az 
ágazatközi következetességet, különösen 
az alábbiak terén:

– pénzügyi konglomerátumok;
– könyvvitel és könyvvizsgálat;
– mikroprudenciális elemzések a pénzügyi 
stabilitás érdekében;
– kisbefektetői termékek;  and
– pénzmosás elleni intézkedések.

Or. en

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40a. cikk
Felügyelet

1. A 12a. cikkel összhangban a vegyes 
bizottság hajtja végre az összevont 
felügyeletet ellátó hatóság feladatait 
valamennyi pénzpiaci szereplő és 
pénzpiaci kulcsszereplő vonatkozásában.
2. E felügyeleti tevékenységeket a Vegyes 
Bizottság finanszírozza azáltal, hogy az 
általa felügyelt valamennyi piaci 
szereplőtől díjat szed a piaci szereplő 
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csődbe jutásának kockázata alapján.

Or. en

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A vegyes bizottság az elnökből, az
Európai Biztosítás- és
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
elnökéből és – adott esetben – a 43. 
cikknek megfelelően létrehozott albizottság 
elnökéből áll.

1. A vegyes bizottság az európai 
felügyeleti hatóságok minden egyes 
elnökéből, és – adott esetben – a 43. 
cikknek megfelelően létrehozott albizottság 
elnökéből áll.

Or. en

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ügyvezető igazgatót, a Bizottságot és 
az ESRB-t megfigyelőként meghívják az 
európai felügyeleti hatóságok vegyes 
bizottságának és a 43. cikkben említett 
albizottságoknak az üléseire.

2. Az ügyvezető igazgatót, a Bizottság egy 
képviselőjét és az ESRB-t megfigyelőként 
meghívják az európai felügyeleti hatóságok 
vegyes bizottságának és a 43. cikkben 
említett albizottságoknak az üléseire.

Or. en
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Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
44. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk törölve
Összetétel

1. A fellebbezési tanács az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóság és az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
közös testülete.
2. A fellebbezési tanács hat tagból és hat 
póttagból áll, akik megfelelő tudással és 
ismeretekkel rendelkező személyek és nem 
tartoznak a Hatóság tevékenységében 
részt vevő illetékes hatóságok vagy más 
nemzeti, illetve közösségi intézmény 
jelenlegi alkalmazottai közé.
A fellebbezési tanács kijelöli elnökét.
A fellebbezési tanács határozatainak 
meghozatalához a hat tagból legalább 
négy fő szavazata szükséges.
A fellebbezési tanács szükség szerint, az 
elnök kezdeményezésére ülésezik.
3. A fellebbezési tanács két tagját és két 
póttagját az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett pályázati felhívást 
követően egy, a Bizottság által javasolt 
szűkített listáról a Hatóság 
igazgatótanácsa nevezi ki, a 
felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt 
követően. 
A többi tagot a(z) …/…/EK [EIOPA] 
rendelettel és a(z) …/…/EK [EBA] 
rendelettel összhangban kell kinevezni. 
4. A fellebbezési tanács tagjainak 
megbízatása öt évre szól. A megbízatás 
egyszer meghosszabbítható.
5. A fellebbezési tanácsnak a Hatóság 
igazgatótanácsa által kinevezett tagja 
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megbízatásának ideje alatt e tisztségéből 
nem menthető fel, kivéve akkor, ha súlyos 
hivatali mulasztást követett el, és az 
igazgatótanács – miután egyeztetett a 
felügyelőtanáccsal – erről határozatot 
hoz.
6. A Hatóság, az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság és az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
megfelelő működési és titkársági 
támogatást biztosít a fellebbezési tanács 
részére.

Or. en

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
45. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45. cikk törölve
Függetlenség és pártatlanság

1. A fellebbezési tanács tagjai függetlenül 
hozzák meg döntéseiket. Semmilyen 
utasítás nem kötheti őket. A fellebbezési 
tanács tagjai a Hatóságnál, annak 
igazgatótanácsában vagy 
felügyelőtanácsában nem láthatnak el 
más feladatot. 
2. Nem vehet részt a fellebbezési 
eljárásban a fellebbezési tanács olyan 
tagja, akinek bármely személyes érdeke 
fűződik az eljáráshoz, aki korábban az 
eljárás egyik felének képviseletét látta el, 
illetőleg aki részt vett a fellebbezés alatt 
álló határozat meghozatalában.
3. A fellebbezési tanács minden tagja 
értesíti a fellebbezési tanácsot, ha 
valamely tagtársáról – az (1) és a (2) 
bekezdésben említett okok egyike vagy 
bármely más ok miatt – úgy véli, hogy 
nem helyénvaló részt vennie egy adott 
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fellebbezési eljárásban.
4. A fellebbezési eljárás feleinek 
bármelyike az (1) és a (2) bekezdésben 
említett bármely indokra hivatkozva, 
illetve elfogultság gyanúja esetén a 
fellebbezési tanács bármely tagjának 
részvétele ellen kifogással élhet. 
A tagok állampolgársága nem szolgálhat 
kifogás alapjául, továbbá nincs helye 
kifogásnak a fellebbezési eljárás olyan 
fele részéről, aki a kifogást megalapozó 
tény ismeretében további, a fellebbezési 
tanács összetételének kifogásolásától 
eltérő, eljárási cselekményt tett.
5. A fellebbezési tanács az (1) és az (2) 
bekezdésben meghatározott esetekben 
teendő intézkedésről az érintett tag 
részvétele nélkül határoz. 
A szóban forgó határozat meghozatala 
céljából a fellebbezési tanács az érintett 
tag helyett annak póttagja részvételével 
ülésezik, kivéve akkor, ha a póttag is 
hasonló helyzetben van. Ez esetben az 
elnök a rendelkezésre álló póttagok közül 
jelöl ki helyettest.
6. A fellebbezési tanács tagjai vállalják, 
hogy függetlenül, a közérdeknek 
megfelelően járnak el.
E célból kötelezettségvállalási és 
érdekeltségi nyilatkozatot tesznek, 
amelyben vagy kijelentik, hogy nincsenek 
olyan érdekeltségeik, amelyekről 
feltételezhető, hogy veszélyeztethetik 
függetlenségüket, vagy megnevezik azokat 
a közvetlen vagy közvetett 
érdekeltségeiket, amelyekről 
feltételezhető, hogy veszélyeztethetik 
függetlenségüket. 
A nyilatkozatokat évente írásos formában 
közzé kell tenni.

Or. en
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Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fellebbezési tanács a benyújtástól 
számítva két hónapon belül határoz a 
fellebbezésről.

A vegyes bizottság a benyújtástól számítva 
két hónapon belül határoz a fellebbezésről.

Or. en

Módosítás 132

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha valamely 
megfellebbezett határozat e rendelet 
hatálya alá tartozik, a Hatóság elnökét 
nem lehet leszavazni.

Or. en

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kereset benyújtása az Elsőfokú 
Bírósághoz és a Bírósághoz

A Törvényszékhez és a Bírósághoz
benyújtott keresetek

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

Or. en
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Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A fellebbezési tanács határozatai, 
illetőleg – ha a fellebbezési tanács nem 
jogosult jogorvoslatot gyakorolni – a 
Hatóság határozatai a Szerződés 230. 
cikkével összhangban indított keresettel 
megtámadhatók az Elsőfokú Bíróság vagy 
a Bíróság előtt.

1. A fellebbezési tanács határozatai, 
illetőleg – ha a fellebbezési tanács nem 
jogosult jogorvoslatot gyakorolni – a 
Hatóság határozatai a Szerződés 263. 
cikkével összhangban indított keresettel 
megtámadhatók az Elsőfokú Bíróság vagy 
a Bíróság előtt.

Or. en

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Abban az esetben, ha a Hatóság köteles 
eljárni és elmulasztja a döntéshozatalt, a 
Szerződés 232. cikkével összhangban 
mulasztás miatti kereset indítható az 
Elsőfokú Bíróságnál vagy a Bíróságnál.

2. Abban az esetben, ha a Hatóság köteles 
eljárni és elmulasztja a döntéshozatalt, a 
Szerződés 265. cikkével összhangban 
mulasztás miatti kereset indítható az 
Elsőfokú Bíróságnál vagy a Bíróságnál.

Or. en

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság 
vagy hatóságok kötelező hozzájárulásai; 

törölve

Or. en
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Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság kiadásai tartalmazzák 
legalább a személyzeti, a díjazással 
kapcsolatos, az adminisztratív, az 
infrastrukturális és a működési költségeket.

2. A Hatóság kiadásai tartalmazzák 
legalább a személyzeti, a díjazással 
kapcsolatos, az adminisztratív, az 
infrastrukturális, a szakmai képzéssel 
kapcsolatos és a működési költségeket.

Or. en

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A becsléseket tartalmazó kimutatás 
alapján a Bizottság az Európai Unió 
általános költségvetésének előzetes 
tervezetében feltünteti a létszámtervre 
tekintettel szükségesnek ítélt becsléseket, 
valamint azon támogatás összegét, amely a 
Szerződés 272. cikkével összhangban az 
Európai Unió általános költségvetését 
terheli.

3. A becsléseket tartalmazó kimutatás 
alapján a Bizottság az Európai Unió 
általános költségvetésének előzetes 
tervezetében feltünteti a létszámtervre 
tekintettel szükségesnek ítélt becsléseket, 
valamint azon támogatás összegét, amely a 
Szerződés 313. és 314. cikkével 
összhangban az Európai Unió általános 
költségvetését terheli.

Or. en

Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felügyelőtanács és az igazgatótanács 
tagjaira, az ügyvezető igazgatóra és a 

1. A felügyelőtanács és az igazgatótanács 
tagjaira, az ügyvezető igazgatóra és a 
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Hatóság személyzetének tagjaira, ideértve 
a tagállamok által ideiglenesen kiküldött 
tisztviselőket is, a Szerződés 287. cikkében 
meghatározott és a vonatkozó közösségi
jogszabályokban előírt szakmai titoktartási 
követelmények alkalmazandók, még 
megbízatásuk lejártát követően is.

Hatóság személyzetének tagjaira, ideértve 
a tagállamok által ideiglenesen kiküldött 
tisztviselőket is, a Szerződés 339. cikkében 
meghatározott és a vonatkozó uniós
jogszabályokban előírt szakmai titoktartási 
követelmények alkalmazandók, még 
megbízatásuk lejártát követően is.

Or. en

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság által az 1049/2001/EK 
rendelet 8. cikke értelmében hozott 
határozatok tárgyában panasz nyújtható be 
az ombudsmanhoz vagy a Szerződés 195., 
illetve 230. cikkében megállapított 
feltételekkel összhangban – adott esetben –
eljárás indítható a Bíróság előtt a 
fellebbezési tanácsnak benyújtott 
fellebbezést követően.

3. A Hatóság által az 1049/2001/EK 
rendelet 8. cikke értelmében hozott 
határozatok tárgyában panasz nyújtható be 
az ombudsmanhoz vagy a Szerződés 228., 
illetve 263. cikkében megállapított 
feltételekkel összhangban – adott esetben –
eljárás indítható a Bíróság előtt a 
fellebbezési tanácsnak benyújtott 
fellebbezést követően.

Or. en

Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság munkájában való részvétel 
nyitva áll azon országok számára, amelyek 
nem tagjai az Európai Uniónak és amelyek 
megállapodást kötöttek a Közösséggel, 
amelynek keretében elfogadták és 
alkalmazzák a közösségi jogot a 
Hatóságnak az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett hatáskörébe tartozó területen.

1. A Hatóság munkájában való részvétel 
nyitva áll azon országok számára, amelyek 
nem tagjai az Európai Uniónak és amelyek 
megállapodást kötöttek az Unióval, 
amelynek keretében elfogadták és 
alkalmazzák az uniós jogot a Hatóságnak 
az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
hatáskörébe tartozó területen.
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Or. en

Módosítás 142

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Hatóság munkájában való részvételt 
a Hatóság 1. cikk (2) bekezdésében 
említett illetékességi körében az Unióval 
kötött megállapodások alapján az uniós 
jogszabályokkal egyenértékűnek
elfogadott jogszabályokat alkalmazó azon 
harmadik országok számára is lehetővé 
kell tenni, amelyeknek ez közvetlen 
érdekük.

Or. en

Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság adminisztratív létrehozásáért 
és kezdeti adminisztratív működéséért a 
Bizottság felelős mindaddig, amíg a 
Hatóság nem rendelkezik a saját 
költségvetésének végrehajtásához 
szükséges működési kapacitással.

1. A Hatóság adminisztratív létrehozásáért 
és kezdeti adminisztratív működéséért a 
Bizottság felelős a 2009/77/EK bizottsági 
határozat által létrehozott európai 
értékpapír-piaci szabályozók bizottságával 
szoros együttműködésben (3. szintű 
bizottság) mindaddig, amíg a Hatóság nem 
rendelkezik a saját költségvetésének 
végrehajtásához szükséges működési 
kapacitással.

Or. en



PR\803317HU.doc 79/81 PE438.409v01-00

HU

Módosítás 144

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 67. cikk második bekezdésében 
megállapított időponttól számított három 
éven belül, és azt követően minden
harmadik évben a Bizottság általános 
jelentést tesz közzé a Hatóság 
működésének eredményeként szerzett 
tapasztalatokról, valamint az e rendeletben 
meghatározott eljárásokról.

1. A 67. cikk második bekezdésében 
megállapított időponttól számított három 
éven belül, és azt követően minden 
harmadik évben a Hatóság általános 
jelentést tesz közzé a Hatóság 
működésének eredményeként szerzett 
tapasztalatokról, valamint az e rendeletben 
meghatározott eljárásokról.

Or. en

Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentés a közösségi válságkezelés és -
rendezés terén megvalósuló szabályozási 
és felügyeleti konvergencia eredményeit is 
értékeli. Az értékelés széles körű – többek 
között az értékpapír-piaci érdekképviseleti 
csoporttal folytatott – konzultáción alapul.

A jelentés az uniós válságkezelés és -
rendezés terén megvalósuló szabályozási 
és felügyeleti konvergencia eredményeit is 
értékeli. A jelentés értékeli továbbá az 
európai felügyeleti hatóságok teljes 
rendszerét, valamint a Hatóság 
költségvetési szükségleteit – tiszteletben 
tartva a Hatóság felelősségi köreinek, 
hatáskörének és feladatainak bővülését. 
Az értékelés széles körű – többek között az 
értékpapír-piaci érdekképviseleti csoporttal 
folytatott – konzultáción alapul.

Or. en
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INDOKOLÁS

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.

Az Európai Parlament már jóval a pénzügyi válság előtt rendszeresen felszólalt a valamennyi 
szereplő számára az európai szintű, valóban egyenlő versenyfeltételek megerősítése 
érdekében, rámutatva ugyanakkor az egyre integráltabb pénzügyi piacok uniós felügyeletének 
jelentős hiányosságaira (lásd García-Margallo y Marfil jelentését a Bizottság „Pénzügyi 
piacok keretrendszerének végrehajtása: cselekvési terv (2000)” című közleményéről1, 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). Ezenfelül néhány egyedi jogszabály már vázolta az Unió jövőbeli felügyeleti 
szerkezetének legfontosabb elveit vagy az általános trendet, amely felé elmozdulni szükséges 
(Skinner jelentése a Szolvencia II-ről (2009); Gauzès jelentése a hitelminősítő intézetekről 
szóló rendeletről (2009)).

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 a 
pénzügyi stabilitás megóvására vonatkozó megbízás részét kellene képeznie. Az Európai 
Parlament támogatja az európai szintű, határokon átnyúlóan tevékenykedő intézmények 
egységes európai felügyeletének létrehozását, és az intézményeket sújtó válság megoldása 
érdekében egy európai mechanizmus kidolgozását.

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy magas szintű szakértői csoportot hív össze annak 
érdekében, hogy tegyenek javaslatokat az európai felügyeleti szabályozás erősítésére. A 
Larosière-csoport jelentését 2009 februárjában terjesztette be, a Bizottság pedig 2009. 
szeptember 23-án nyújtott be konkrét jogalkotási javaslatokat az alábbiakra:

– új Európai Felügyeleti Hatósággal együttműködő nemzeti pénzügyi felügyeletek 
hálózatának létrehozása. E hatóság három pillérből áll. minden pillér az európai felügyeleti 
bizottságokra5 épül, azaz létrejön egy bankfelügyeleti, egy biztosítás- és 

                                               
1 HL C 40., 2001.2.7., 453. o.
2 HL C 25E., 2004.1.29., 394. o.
3 A Hivatalos Lapban nem tették közzé.
4 HL C 9E., 2010.1.15., 48. o.
5 Ezek az európai bankfelügyelők bizottsága (CEBS), az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-
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foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti és egy értékpapírpiac-felügyeleti pillér, az európai 
felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága pedig biztosítja az európai pénzügyi piacok 
megfelelő és megerősített szabályozását és felügyeletét.

– 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 adna ki az esetleg kialakuló rendszerszintű 
kockázatokról és adott esetben ajánlásokat tenne e kockázatok kezelésére.1

Az Európai Bíróság szerint2 a Szerződés 95. cikke (az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 114. 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 teljesítése érdekében az 
elkövetkező néhány hónapban várható egy második gyűjtőirányelvre irányuló javaslat.

                                                                                                                                                  
felügyeletek bizottsága (CEIOPS) és az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága (CESR).
1 Meg kell jegyezni, hogy az indokolás az ESFS-nek a jelenlegi európai felügyeleti bizottságok európai 
felügyeleti hatósággá alakításával való létrehozására összpontosít. Az ESRB létrehozásával egy külön indokolás 
foglalkozik.
2 Az Európai Közösségek Bírósága, C-217/04 sz. ügy, 44. pont. 


