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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás 

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

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

A szöveg módosításai

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

a pénzügyi rendszer közösségi makroprudenciális felügyeletéről és az Európai 
Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0499),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0166/2009),

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

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

– tekintettel az Európai Központi Bank véleményeire

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

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

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi válság komoly 
hiányosságokra mutatott rá a pénzügyi 

(1) A pénzügyi stabilitás előfeltétele 
annak, hogy a reálgazdaság 
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felügyelet területén, amely képtelen volt 
megakadályozni a pénzügyi ágazatban a 
túlzott mértékű kockázatvállalást, és 
kiemelte különösen a meglévő 
makroprudenciális felügyelet gyenge 
pontjait.

munkahelyeket, hitelt és növekedést 
biztosítson. A pénzügyi válság komoly 
hiányosságokra mutatott rá a pénzügyi 
felügyelet területén, amely képtelen volt 
megakadályozni a pénzügyi ágazatban a 
túlzott mértékű kockázatvállalást. A 
válságnak komoly következményei voltak 
az adófizetőkre, számos mára 
munkanélkülivé lett uniós polgárra és sok 
kis-és középvállalkozásra nézve. A 
tagállamok nem engedhetik meg 
maguknak a pénzintézetek kisegítését egy 
ugyanilyen mértékű új válság esetén 
anélkül, hogy megsértenék a stabilitási és 
növekedési paktum szabályait.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Európai Parlament már a pénzügyi 
válságot messze megelőzően rendszeresen 
felszólított a ténylegesen azonos 
versenyfeltételek biztosításának uniós 
szintű erősítésére minden piaci szereplő 
számára, és rámutatott az egyre 
integráltabb pénzügyi piacok uniós 
felügyeletének jelentős hiányosságaira 
(lásd: García-Margallo y Marfil jelentése 
a „pénzügyi piacok keretrendszerének 
megvalósítása: cselekvési terv” című 
bizottsági közleményről (2000), Van den 
Burg jelentése a 2005–2010 közötti 
pénzügyi szolgáltatási politikáról szóló 
fehér könyvről (2007) és Van den Burg és 
Daianu jelentése ajánlásokkal a 
Bizottságnak „a Lámfalussy-folyamat 
nyomon követése: jövőbeli felügyeleti 
keret” címmel (2008)). Lásd továbbá 
Skinner Szolvencia II. jelentését (2009) és 
Gauzès jelentését a hitelminősítő 
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intézetekről szóló rendeletről (2009).

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Tekintettel a nemzetközi pénzpiacok 
integráltságára erős, globális szintű 
kötelezettségvállalásra van szükség az 
Unió részéről. Az Európai 
Rendszerkockázati Testületnek (ESRB) 
igénybe kell vennie egy magas szintű 
tudományos testület szakértelmét, és 
vállalnia kell az annak biztosításához 
szükséges minden globális felelősséget, 
hogy az Unió hallassa hangját a pénzügyi 
stabilitással kapcsolatos kérdésekben, 
szoros együttműködésben a a Nemzetközi 
Valutaalappal (IMF), a Pénzügyi 
Szolgálatások Testületével (FSB) és a G-
20-as csoport valamennyi partnerével.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az ESRB-nek többek között részt kell 
vennie az IMF, az FSB és a Nemzetközi 
Fizetések Bankja (BIS) által 2009 
októberében közzétett, a G-20-nak címzett, 
Útmutatás a pénzintézetek, piacok és 
eszközök rendszerben betöltött szerepének 
értékléséhez című jelentésének bevezető 
részében szereplő ajánlások 
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végrehajtásában, amelyek szerint a 
rendszerkockázatnak dinamikusnak kell 
lennie a pénzügyi ágazat és a 
világgazdaság fejlődésének 
figyelembevétele érdekében. A 
rendszerkockázatot úgy lehet tekinteni, 
mint a pénzügyi szolgálatások leállásának 
veszélyét, melynek oka a pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének 
meggyengülése, és amely jelentős negatív 
következményekkel járhat a 
reálgazdaságra nézve.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Az Útmutatás a pénzintézetek 
rendszerben betöltött szerepének 
értékléséhez című jelentés megállapítja 
továbbá, hogy a rendszerkockázatok 
értékelése minden bizonnyal idővel 
változik, és függ a gazdsági környezettől.  
Az értékelést befolyásolja a pénzügyi 
infrastruktúra és a válságkezelő 
intézkedések, valamint a hiányoságok 
orvoslására való képesség azok 
felmerülésének időpontjában. Egyes 
intézmények fontosak lehetnek a helyi, 
nemzeti vagy nemzetközi pénzügyi 
rendszer és gazdaság szempontjából. A 
piacok és az intézmények rendszerben 
betöltött szerepének azonosítását segítő 
legfontosabb kritérium a nagyságuk (a 
pénzügyi rendszer egyes elemei által 
nyújtott pénzügyi szolgáltatások 
nagyságrendje), helyettesíthetőségük (a 
rendszer más elemei mennyiben tudják 
nyújtani ugyanazokat a szolgálatásokat 
kudarc esetén) és összekapcsoltságuk (a 
rendszer más elemeihez való 
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kapcsolódásuk). Az e három kritériumon 
alapuló értékelést ki kell egészíteni a 
pénzügyi sebezhetőség és az intézményi 
keret azon képességének értékelésével, 
hogy miként tudják kezelni a pénzügyi 
válságokat.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) Az ESRB feladata a rendszerkockázat 
értékelése normális időkben, ezzel 
enyhítve a rendszer kitettségét az egyes 
elemei eredménytelenségéből eredő 
kockázatoknak, és növelve a pénzügyi 
rendszer sokkoknak való 
ellenállóképességét.  Az ESRB-nek tehát 
biztosítania kell a pénzügyi stabilitást, és 
enyhítenie kell a reálgazdaságot sújtó 
negatív hatásokat. Feladatának ellátása 
érdekében az ESRB-nek elemeznie kell 
minden érdemi információt, főként a 
vonatkozó jogszabályokat, amelyek 
hatással lehetnek a pénzügyi stabilitásra, 
például a számviteli, a csőd- és az állami 
támogatási szabályokat.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A makroprudenciális elemzésért való 
felelősség nem egységes. Különböző 

(6) Az Unió és a globális pénzügyi 
rendszerek megfelelő működése és az 
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szinteken lévő sokféle hatóság végzi ezt a 
feladatot és nem működik olyan 
mechanizmus, amely biztosítaná azt, hogy 
makroprudenciális kockázatokat 
megfelelően feltárják és ezek nyomán 
egyértelmű figyelmeztetéseket és 
ajánlásokat hoznak, amelyeket nyomon 
követnek és intézkedések formájában 
átültetnek.

azokra leselkedő veszélyek enyhítése 
nagyobb együttműködést igényel a makro-
és mikroszintű felügyelet között. Amint a 
Globális bankválságra adott szabályozási 
válasz című 2009. márciusi Turner-
áttekintés megállapítja: „A határozottabb 
fellépéshez vagy a nemzeti hatáskörök 
erősítése – ami kevésbé nyitott egységes 
piacot eredményez – vagy az európai 
integráció fokozása szükséges”. Mivel a 
szilárd pénzügyi rendszer szerepet játszik 
a versenyképesség és a növekedés 
biztosításában az Unióban, és hatással 
van a reálgazdaságra, a Larosière-
csoport, majd az uniós intézmények is az 
európai integráció erősítése mellett tették 
le a voksukat.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az újonnan kialakított makroszintű 
felügyeleti rendszer hiteles és elismert 
vezetést igényel. Ezért tekintettel alapvető 
szerepére és nemzetközi és belső hitelére, 
a Larosière-jelentés szellemében az ESRB 
elnökének az Európai Központi Bank 
elnökének kell lennie. Emellett az 
elszámoltathatósági követelményeket is 
erősíteni kell, és a széles körű tapasztalat, 
háttér és vélemények biztosítása 
érdekében bővíteni kell az ESRB 
testületeinek összetételét is.

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A Larosière-jelentés kimondja azt is, 
hogy a makroprudenciális felügyeletnek 
nincs értelme, ha az nem gyakorol 
valamiféleképpen befolyást a mikroszintű 
felügyeletre, és a mikroprudenciális 
felügyelet sem képes hatékonyan 
biztosítani a pénzügyi stabilitást a 
makroszintű fejlemények megfelelő 
figyelembevétele nélkül. 

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Létre kell hozni a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerét (ESFS), 
amely hálózatként működve összefogja a 
nemzeti és uniós szintű pénzügyi 
felügyeleteket.  Az EU-Szerződés 4. 
cikkének (3) bekezdésében szereplő 
őszinte együttműködés elve szerint az 
ESFS részes felei bizalommal és egymást 
kölcsönösen tiszteletben tartva működnek 
együtt, biztosítva egymás között a 
megfelelő és megbízható 
információáramlást. Uniós szinten a 
hálózat az ESRB-ből és három 
mikrofelügyeleti hatóságból áll: a 
.../2010/EU rendelettel létrehozott 
Európai Bankfelügyeleti Hatóságból, a 
.../2010/EU rendelettel létrehozott 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóságból és a .../2010/EU rendelettel 
létrehozott Európai Biztosítási és 
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Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatóságból.  

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Közösségnek szüksége van egy 
különálló, az EU pénzügyi rendszerének 
makroprudenciális felügyeletéért felelős 
szervre, amely a pénzügyi stabilitást 
veszélyeztető kockázatokat azonosítaná, 
adott esetben pedig kockázati 
figyelmeztetést adna ki és ajánlást tenne e 
kockázatok kezelésére. Új, független 
testületként létre kell hozni tehát az 
Európai Rendszerkockázati Testületet 
(ESRB), amely az európai szintű 
makroprudenciális felügyeletért lesz 
felelős.

törölve

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Mérlegelve azt, hogy bizonyos 
körülmények között a nyilvánosságra 
hozatal segíthet az ajánlás betartásának
előmozdításában, az ESRB-nek kell 
eldöntenie, hogy egy-egy ajánlást titkosan 
kell-e kezelni vagy nyilvánosságra kell-e 
hozni

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az ESRB-nek ki kell dolgoznia egy 
színkódot, amely lehetővé teszi az érdekelt 
felek számára a kockázat jellegének jobb 
azonosítását.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) Amennyiben az ESRB olyan 
kockázatot észlel, amely komolyan 
veszélyeztetheti a pénzpiacok rendes 
működését és integritását vagy az Európai 
Unió pénzügyi rendszere egészének vagy 
egy részének stabilitását, figyelmezetetést 
adhat ki, melyben felhívja a figyelmet a 
vészhelyzetre. Ilyen esetben az ESRB a 
figyelmezetésről azonnal tájékoztatja az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot, a 
Bizottságot és az Európai Felügyeleti 
Hatóságot. Vészhelyzet esetén az ESRB 
megfelelő figyelmeztetéseket ad ki.

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Súlyuk és legitimitásuk növelése 
érdekében ezeket a figyelmeztetéseket és 
ajánlásokat a Tanácson és – adott esetben –
az […]/[…]/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságon, az 
[…]/[…]/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságon
vagy az […]/[…]/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóságon keresztül adják ki.

(9) Súlyuk és legitimitásuk növelése 
érdekében ezeket a figyelmeztetéseket és 
ajánlásokat az Európai Parlamenten, a 
Tanácson és – adott esetben – az Európai 
Felügyeleti Hatóságon (ESA) keresztül 
adják ki.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A figyelmeztetések és ajánlások 
tényleges érvényesülésének biztosítása 
érdekében az ESRB-nek a címzettek 
jelentéseire támaszkodva nyomon kell 
követnie az ajánlások betartását. A 
címzetteknek az ajánlások nyomán 
intézkedéseket kell hozniuk, kivéve, ha az 
intézkedés elmulasztása kellőképpen 
indokolt („cselekedj vagy indokolj” 
mechanizmus).

(10) A figyelmeztetések és ajánlások 
tényleges érvényesülésének biztosítása 
érdekében az ESRB-nek a címzettek 
jelentéseire támaszkodva nyomon kell 
követnie az ajánlások betartását. A 
címzetteknek az ajánlások nyomán 
intézkedéseket kell hozniuk, elsősorban az 
Európai Parlament irányában, kivéve, ha 
az intézkedés elmulasztása kellőképpen 
indokolt („cselekedj vagy indokolj” 
mechanizmus).

Or. en
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mérlegelve azt, hogy bizonyos 
körülmények között a nyilvánosságra 
hozatal segíthet az ajánlás betartásának 
előmozdításában az ESRB-nek el kell 
döntenie, hogy egy-egy ajánlást titkosan 
kell-e kezelni vagy nyilvánosságra kell-e 
hozni

törölve

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ESRB-nek évente legalább egyszer
– széles körű pénzügyi zavarok esetén 
ennél gyakrabban – jelentést kell készítenie 
az Európai Parlament és a Tanács részére.

(12) Az ESRB-nek évente legalább kétszer
– széles körű pénzügyi zavarok esetén 
ennél gyakrabban – jelentést kell készítenie 
az Európai Parlament és a Tanács részére.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Tekintettel a pénzügyi stabilitás 
területén meglévő tapasztalataikra és 
feladataikra az EKB-nak és tagállami 
jegybankoknak vezető szereppel kell 
rendelkezniük a makroprudenciális 
felügyelet terén. A mikroprudenciális 
felügyeleti szerveknek az ESRB 

(13) Tekintettel a pénzügyi stabilitás 
területén meglévő tapasztalataikra és 
feladataikra az EKB-nak és tagállami 
jegybankoknak vezető szereppel kell 
rendelkezniük a makroprudenciális 
felügyelet terén. A mikroprudenciális 
felügyeleti szerveknek az ESRB 
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munkájában való részvétele 
kulcsfontosságú jelentőségű annak 
biztosítása szempontjából, hogy a 
makroprudenciális kockázatok elemzése a 
pénzügyi rendszer fejleményeire vonatkozó 
teljes körű és pontos információkon 
alapuljon. Ennek érdekében az európai 
felügyeleti hatóságok elnökei szavazati 
joggal rendelkező tagként, míg a tagállami 
felügyeleti hatóságok tagállamonként egy-
egy képviselője szavazati jog nélküli
tagként részt vesz az ESRB munkájában.

munkájában való részvétele 
kulcsfontosságú jelentőségű annak 
biztosítása szempontjából, hogy a 
makroprudenciális kockázatok elemzése a 
pénzügyi rendszer fejleményeire vonatkozó 
teljes körű és pontos információkon 
alapuljon. Ennek érdekében az európai 
felügyeleti hatóságok elnökei szavazati 
joggal rendelkező tagok. A nyíltság 
szellemében hat olyan független személy 
is tagja az igazgatótanácsnak, akik nem 
tagjai az európai felügyeleti 
hatóságoknak, és akiket általános 
szakértelmük és az Unió iránti 
elkötelezettségük, valamint alapján, illetve 
tudományos területen vagy a 
magánszektorban – különösen a kis- és 
középválalkozásokban, 
szakszervezetekben vagy pénzügyi 
szolgáltatások nyújtójaként vagy 
fogyasztóiként – meglévő különböző 
hátterük alapján kell kiválasztani, és a 
függetlenségüket és megbízhatóságukat 
szavatoló valamennyi feltételnek eleget 
tesznek. a tagállami felügyeleti hatóságok 
tagállamonként egy-egy képviselője 
szavazati jog nélküli tag.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottság tagjának részvétele segít 
majd kapcsolatot teremteni a Közösség 
makrogazdasági és pénzügyi 
felügyeletével, míg a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság elnökének részvétele a 
pénzügyminisztériumoknak a pénzügyi 
stabilitás megőrzésében betöltött fontos 
szerepét tükrözi.

(14) A Bizottság tagjának részvétele segít 
majd kapcsolatot teremteni a Közösség 
makrogazdasági és pénzügyi 
felügyeletével, míg a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság egy képviselőjének
részvétele a tudományos tanácsadó 
bizottságban a pénzügyminisztériumoknak 
a pénzügyi stabilitás megőrzésében 
betöltött fontos szerepét tükrözi.
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Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Rendkívül fontos, hogy az ESRB 
tagjai a feladataikat pártatlanul lássák el, és 
kizárólag az Európai Unió egészének 
pénzügyi stabilitását tartsák szem előtt. Az 
ESRB-nek a figyelmeztetésekkel és 
ajánlásokkal kapcsolatos szavazásainál a 
szavazatok egyenértékűek és a döntések –
általános szabályként – egyszerű 
többséggel születnek.

(15) Rendkívül fontos, hogy az ESRB 
tagjai a feladataikat pártatlanul lássák el, és 
kizárólag az Európai Unió egészének 
pénzügyi stabilitását tartsák szem előtt.
Amennyiben nem érhető el konszenzus, az 
ESRB-nek a figyelmeztetésekkel és 
ajánlásokkal kapcsolatos szavazásainál a 
szavazatok egyenértékűek és a döntések –
általános szabályként – egyszerű 
többséggel születnek.

Or. en
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A piaci szereplők értékes 
információkkal szolgálhatnak a pénzügyi 
rendszert érintő folyamatok megértéséhez.
Indokolt esetben ezért az ESRB-nek 
konzultálnia kell a magánszektor érintett 
feleivel (a pénzügyi ágazat képviselői, a 
fogyasztók szervezetei, a Bizottság vagy a 
közösségi jogszabályok által a pénzügyi 
szolgáltatások terén létrehozott csoportok 
stb.), és megfelelő lehetőséget kell 
biztosítania számukra, hogy kifejthessék 
álláspontjukat.

(17) A piaci szereplők értékes 
információkkal szolgálhatnak a pénzügyi 
rendszert érintő folyamatok megértéséhez.
Indokolt esetben ezért az ESRB-nek 
konzultálnia kell a magánszektor érintett 
feleivel (a pénzügyi ágazat képviselői, a 
fogyasztók szervezetei, a Bizottság vagy a 
közösségi jogszabályok által a pénzügyi 
szolgáltatások terén létrehozott csoportok 
stb.), és megfelelő lehetőséget kell 
biztosítania számukra, hogy kifejthessék 
álláspontjukat. Továbbá mivel a 
rendszerkockázatnak nincs merev 
definíciója, és a rendszerkockázat 
értékelése időben változhat a gazdasági 
környezet függvényében, az ESRB 
munkatársainak és tanácsadóinak nagy 
tapasztalattal és hozzáértéssel kell 
rendelkezniük.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A pénzügyi piacok nemzetközi szintű 
integrációja és a pénzügyi válságok 
tovagyűrűzésének kockázata miatt az 
ESRB-nek egyeztetnie kell a Nemzetközi 
Valutaalappal és az újonnan létrehozott 
Pénzügyi Stabilitási Tanáccsal, amelyek 
feladata, hogy globális szinten adjanak 
korai figyelmeztetéseket a 
makroprudenciális kockázatokról.

törölve
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Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A Larosière-jelentés kapcsán 
fokozatos megközelítésre van szükség.  Az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ...-
ig* teljeskörűen felül kell vizsgálnia az 
ESFS, az ESRB és az ESA működését.
* HL kérjük az időpont beillesztését: e rendelet 
hatálybalépése után három évvel

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Létrehozás törölve

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Létrejön az Európai Rendszerkockázati 
Testület (a továbbiakban: ESRB).

(1) Létrejön az Európai Rendszerkockázati 
Testület (a továbbiakban: ESRB).
Székhelye Frankfurt. 
Része a Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének (ESFS), melynek célja az 
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EU pénzügyi rendszerének felügyelete.

Or. en

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ESFS a következőket foglalja 
magában:
a) az ESRB;
b) a .../2010/EU rendelettel létrehozott 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság (ESMA); 
c) a .../2010/EU rendelettel létrehozott 
Európai Biztosítási és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
(EIOPA); 
d) a .../2010/EU rendelettel létrehozott 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA); 
e) a .../.../EK rendelet [EBA], a .../.../EK 
rendelet [ESMA] és a .../.../EK rendelet 
[EIOPA] 40. cikkével létrehozott Európai 
Felügyeleti Hatóságok Vegyes Bizottsága;
f) a tagállamok hatóságai a …/.../EU 
[ESMA] rendelet 1. cikkének (2) 
bekezdésében és a …/…/EU [EIOPA] 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében és a 
…/…/EU [EBA] rendelet 1. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint; 
g) a .../.../EU rendelet [EBA], a .../.../EU 
rendelet [ESMA] és a .../.../EU rendelet 
[EIOPA] 7. és 9. cikkében hivatkozott 
feladatok elvégzése céljából a Bizottság; 
A b), c) és d) pontban hivatkozott 
felügyeleti hatóságok székhelye [xxx].

Or. en
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Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az EU-Szerződés 4. cikkének (3) 
bekezdésében szereplő őszinte 
együttműködés elve szerint az ESFS 
részes felei bizalommal és egymást 
kölcsönösen tiszteletben tartva működnek 
együtt, biztosítva egymás között a 
megfelelő és megbízható 
információáramlást. 

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „pénzügyi intézmény”: olyan 
vállalkozás, amelynek fő tevékenysége a 
betétgyűjtés, a hitelnyújtás, a biztosítási 
szolgáltatások nyújtása vagy egyéb 
pénzügyi szolgáltatások nyújtása ügyfelei 
vagy tagjai részére, illetve pénzügyi 
befektetési vagy pénzügyi kereskedelmi 
tevékenység végzése saját részre.

a) „pénzügyi intézmény”: olyan 
vállalkozás, amelynek fő tevékenysége a 
betétgyűjtés, a hitelnyújtás, a biztosítási 
szolgáltatások nyújtása vagy egyéb 
pénzügyi szolgáltatások nyújtása ügyfelei 
vagy tagjai részére, illetve pénzügyi 
befektetési vagy pénzügyi kereskedelmi 
tevékenység végzése saját részre, továbbá 
az Európai Unióban bejegyzett 
valamennyi olyan vállalkozás vagy 
szervezet, amelynak gazdasági 
tevékenysége hasonló jellegű, akkor is, ha 
a nagyközönséggel nem állnak közvetlen 
üzleti kapcsolatban.  

Or. en
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az összes olyan információ 
meghatározása és/vagy szükség szerint 
gyűjtése és elemzése, amely az (1) 
bekezdésben meghatározott küldetéshez 
kapcsolódik;

a) az összes olyan információ 
meghatározása és/vagy szükség szerint 
gyűjtése és elemzése, amely az (1) 
bekezdésben meghatározott küldetéshez 
kapcsolódik, beleértve azokat a 
jogszabályokat is, amelyek hatással 
lehetnek a pénzügyi stabilitásra, például a 
számviteli, a csőd- és az állami támogatási 
szabályokat;

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) figyelmeztetések kiadása, ha a 
kockázatokat jelentősnek ítélik;

c) figyelmeztetések kiadása, ha a 
kockázatokat jelentősnek ítélik, és adott 
esetben vészhelyzet kinyilvánítása;

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) szoros együttműködés a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerével, és –
adott esetben – a feladatai ellátásához 
szükséges, a rendszerkockázatokkal 
kapcsolatos információk megosztása az 

f) szoros együttműködés a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének többi 
érintettjével, és – adott esetben – a 
feladatai ellátásához szükséges, a 
rendszerkockázatokkal kapcsolatos 
információk megosztása az európai 
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európai felügyeleti hatóságokkal; felügyeleti hatóságokkal;

Or. en

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) részt vesz az Európai Felügyeleti 
Hatóságok Vegyes Bizottságában;

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESRB igazgatótanácsból, 
irányítóbizottságból és titkárságból áll.

(1) Az ESRB igazgatótanácsból, 
irányítóbizottságból, titkárságból és
tudományos tanácsadó bizottságból áll.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A irányítóbizottság az igazgatótanács 
üléseinek előkészítésével, a megvitatásra 
kerülő dokumentumok áttekintésével és az 
ESRB munkájának nyomon követésével 
támogatja az ESRB döntéshozatali 
folyamatait.

(3) Az irányítóbizottság az igazgatótanács 
üléseinek előkészítésével, a megvitatásra 
kerülő dokumentumok áttekintésével és az 
ESRB munkájának nyomon követésével, 
valamint az ESFS részes feleivel való 
szoros kapcsolattartással támogatja az 
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ESRB döntéshozatali folyamatait.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A titkárság az igazgatótanács elnökének 
irányítása alatt a […]/2009/EK tanácsi 
határozattal összhangban elemzési, 
statisztikai, igazgatási és logisztikai 
támogatást nyújt az ESRB-nek.

(4) A titkárság felel az ESRB napi 
működéséért és a személyzeti kérdésekért. 
A titkárság az igazgatótanács elnökének 
irányítása alatt a […]/2009/EK tanácsi 
határozattal összhangban magas szintű
elemzési, statisztikai, igazgatási és 
logisztikai támogatást nyújt az ESRB-nek.
Szakmai tanácsokat kérhet az európai 
felügyeleti hatóságoktól, a tagállami 
jegybankoktól és a tagállami felügyelőktől 
is.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ESRB munkáját a 12. cikkben 
említett szakmai tanácsadó bizottság segíti, 
amely kérésre tanácsot és segítséget nyújt 
az ESRB munkájához kapcsolódó 
kérdésekben.

(5) A 12. cikkben említett tudományos
tanácsadó bizottság tanácsot és segítséget 
nyújt az ESRB munkájához kapcsolódó
lényegi kérdésekben.

Or. en
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESRB elnökét és alelnökét az
igazgatótanács azon tagjai választják 
maguk közül öt évre, akik egyben tagjai az
EKB Általános Tanácsának is. Az elnök 
és az alelnök újraválasztható.

(1) Az ESRB elnöke az EKB elnöke.
Hivatali ideje megegyezik a számára az 
EKB elnökeként meghatározott hivatali 
idővel. 

Or. en

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első alelnököt az EKB Általános 
Tanácsának tagjai választják meg 
ugyanarra az időszakra, amelyre az 
Általános Tanácsban való tagsága szól, 
figyelemmel a tagállamok, valamint az 
euróövezeten belüli és kívüli államok 
kiegyensúlyozott képviseletére. Az alelnök 
újraválasztható.

Or. en

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A második alelnök az Európai 
Felügyeleti Hatóságok Vegyes 
Bizottságának soros elnöki tisztjét betöltő 
európai hatóság elnöke, a …/.../EK 
rendelet [EBA], a …/.../EK 
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[ESMA]rendelet és a …/.../EK [EIOPA] 
rendelet XX. cikkével összhangban.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Hivatalba lépésük előtt az ESRB 
elnökének és első alelnökének az Európai 
Parlamentben nyilvános meghallgatáson 
számot kell adniuk arról, hogy az e 
rendelet szerinti kötelezettségeiknek 
milyen módon kívánnak eleget tenni. A 
második alelnököt az Európai Parlament 
valamely európai felügyeleti hatóság 
elnökeként hallgatja meg, a …/.../EK 
rendelet [EBA], a …/.../EK 
[ESMA]rendelet és a …/.../EK [EIOPA] 
rendelet XX. cikkével összhangban.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elnök távollétében az alelnök 
elnököl az igazgatótanács és/vagy az 
irányítóbizottság ülésein.

(3) Az elnök távollétében az alelnökök 
rangsoruk szerint elnökölnek az 
igazgatótanács és/vagy az irányítóbizottság 
ülésein.

Or. en
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az elnöknek vagy 
alelnöknek megválasztott személynek az 
EKB Általános Tanácsában betöltött 
hivatala az öt év lejárta előtt megszűnik, 
illetve az elnök vagy az alelnök bármilyen 
okból kifolyólag nem tudja ellátni
feladatait, új elnököt vagy alelnököt kell 
választani az (1) bekezdéssel összhangban.

(4) Amennyiben az alelnökök bármilyen 
okból kifolyólag nem tudják ellátni
feladataikat, új alelnököket kell választani 
az (1a), (1b) és (1c) bekezdéssel 
összhangban.

Or. en



PE438.496v01-00 28/50 PR\803994HU.doc

HU

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) hat független személy, akik közül 
minden európai felügyeleti hatóság kettőt 
jelöl; a jelöltek nem lehetnek az európai 
felügyeleti hatóságok tagjai, és őket 
általános szakértelmük, valamint az Unió 
iránti elkötelezettségük alapján, illetve 
tudományos területen vagy a 
magánszektorban – különösen a kis- és 
középválalkozásokban, 
szakszervezetekben vagy pénzügyi 
szolgáltatások nyújtójaként vagy 
fogyasztóiként – meglévő különböző 
hátterük alapján kell kiválasztani;
jelölésükkor az európai felügyeleti 
hatóságoknak jelezniük kell, hogy mely 
személyt jelölik az irányítóbizottságba is; a 
jelölteket az igazgatótanács szavazati 
joggal rendelkező többi tagjának jóvá kell 
hagynia; a jelöltek feladatuk ellátása 
során egyetlen kormánytól, szervtől, 
hivataltól, jogalanytól vagy 
magánszemélytől sem kérhetnek vagy 
fogadhatnak el utasításokat;
tartózkodniuk kell továbbá a 
kötelezettségeikkel vagy a feladataik 
ellátásával összeegyeztethetetlen 
cselekedetektől.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazgatótanács szavazati joggal nem 
rendelkező tagjai:

(2) Az igazgatótanács szavazati joggal nem 
rendelkező tagjai azon nemzeti felügyeleti 



PR\803994HU.doc 29/50 PE438.496v01-00

HU

hatóságok tagállamonként egy-egy magas 
szintű képviselője, amely hatóságokat a 
tagállamok kijelölték, hogy valamennyi 
napirendi ponttal foglalkozzanak.

a) az illetékes tagállami felügyeleti 
hatóságok tagállamonként egy-egy magas 
szintű képviselője;
b) a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
(EFC) elnöke.

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy ülés napirendjén 
ugyanazon tagállam különböző felügyeleti 
hatóságainak illetékességi körébe tartozó 
napirendi pontok szerepelnek, az érintett 
magas szintű képviselő csak az ő 
illetékességi körébe tartozó pont(ok) 
megtárgyalásán vesz részt. 

törölve

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESRB igazgatótanácsának tagjai és 
az ESRB-nek vagy az ESRB-vel 
kapcsolatos munkát végző vagy végzett
személyek (ideértve a központi bankok, a
szakmai tanácsadó bizottság, az európai 
felügyeleti hatóságok és az illetékes 
tagállami felügyeleti hatóságok érintett 

(1) Az ESRB igazgatótanácsának tagjai és 
az ESRB-nek vagy az ESRB-vel 
kapcsolatos munkát jelenleg vagy 
korábban végző személyek (ideértve a 
központi bankok, a tudományos tanácsadó 
bizottság, az európai felügyeleti hatóságok 
és az illetékes tagállami felügyeleti 
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munkavállalóit is) még feladataik 
megszűnését követően sem adhatnak ki a 
hivatali titoktartási kötelezettség alá tartozó 
információkat.

hatóságok érintett munkavállalóit is) még 
feladataik megszűnését követően sem 
adhatnak ki a hivatali titoktartási 
kötelezettség alá tartozó információkat.

Or. en

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az igazgatótanács üléseire szükség 
esetén meg lehet hívni az egyéb 
kapcsolódó tevékenységeket ellátó 
nemzetközi intézmények magas szintű 
képviselőit.

Or. en

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az igazgatótanács üléseire szükség 
esetén, eseti jelleggel meg lehet hívni az 
Európai Gazdasági Térség egy magas 
szintű képviselőjét.

Or. en
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatótanács minden szavazati 
joggal rendelkező tagjának egy szavazata 
van.

(1) Az igazgatótanács konszenzusra 
törekszik. Azon rendkívüli körülmények 
között, amikor nem alakítható ki 
konszenzus, az igazgatótanács minden 
szavazati joggal rendelkező tagjának egy 
szavazata van.

Az igazgatótanács szavazati joggal 
rendelkező tagjai bármikor szavazást 
kérhetnek a figyelmeztetések vagy az 
ajánlások tervezeteiről.

Or. en

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (2) bekezdéstől eltérően, egy 
figyelmeztetés vagy ajánlás 
nyilvánosságra hozatalához a szavazatok 
kétharmados minősített többségére van 
szükség.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ESRB alelnöke; b) az ESRB első alelnöke;
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Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az igazgatótanács öt további tagja, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai. Az igazgatótanács azon tagjai 
választják maguk közül két évre, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is 
tagjai.

c) az igazgatótanács három további tagja, 
akik egyben az EKB Általános Tanácsának 
is tagjai, beleértve az EKB alelnökét, 
figyelemmel az országok közötti szükséges 
egyensúlyra, és egyszersmind biztosítva az 
euróövezeten belüli és kívüli tagállamok 
kiegyensúlyozott képviseletét is. Az 
igazgatótanács azon tagjai választják 
maguk közül két évre, akik egyben az EKB 
Általános Tanácsának is tagjai.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
elnöke;

e) az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
elnöke;

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az Európai Biztosítási és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 

f) az Európai Biztosítási és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság 
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elnöke; elnöke;

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóság elnöke;

g) az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság elnöke;

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
(EFC) elnöke.

h) három személy a 6. cikk (1) bekezdés 
fa) pontjában említett hat független 
személy közül.

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakmai tanácsadó bizottság Tudományos tanácsadó bizottság

Or. en
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szakmai tanácsadó bizottság tagjai: (1) A tudományos tanácsadó bizottság 
tagjai:

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállami jegybankok és az EKB egy-
egy képviselője;

a) az igazgatótanács által javasolt, 
elismert szakértelemmel rendelkező és
garantáltan független kilenc szakértő, 
akik széles körű szakmai tapasztalatot és 
képességeket tudnak felmutatni, és akik 
megbízatását az igazgatótanácsnak kell 
jóváhagynia két éves időszakra, amely 
időszak megújítható.

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes tagállami felügyeleti 
hatóságok tagállamonként egy-egy 
képviselője;

törölve

Or. en
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Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes tagállamok felügyeleti hatóságai 
egy képviselőt választanak a Bizottságba. 
Amennyiben egy ülés napirendjén 
ugyanazon tagállam különböző felügyeleti 
hatóságainak illetékességi körébe tartozó 
napirendi pontok szerepelnek, az érintett 
képviselő csak az ő illetékességi körébe 
tartozó pont(ok)nál vesz részt.

törölve

Or. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szakmai tanácsadó bizottság elnökét 
az igazgatótanács nevezi ki az 
igazgatótanács elnökének javaslata alapján.

(2) A tudományos tanácsadó bizottság 
elnökét az igazgatótanács nevezi ki az 
igazgatótanács elnökének javaslata alapján.

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szakmai tanácsadó bizottság 
munkáját az ESRB titkársága segíti, a 
titkárság vezetője részt vesz a bizottság 
ülésein.

(4) A tudományos tanácsadó bizottság 
munkáját az ESRB titkársága segíti, a
titkárság vezetője részt vesz a bizottság 
ülésein.

Or. en
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Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tudományos tanácsadó bizottság 
felhasználja a tagállami jegybankok és a 
tagállami felügyeleti hatóságok 
tapasztalatait, és különösen szoros 
kapcsolatokat ápol az ESCB szakértői 
munkacsoportjaival.

Or. en

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tudományos tanácsadó bizottság 
szükség esetén az eljárás korai 
szakaszában nyílt és átlátható módon, 
ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget 
figyelembe véve konzultációkat szervez az 
érintettekkel, többek között a piaci 
résztvevőkkel, fogyasztói testületekkel, 
tudományos szakértőkkel.

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feladatai ellátása során az ESRB indokolt 
esetben kikéri a magánszektor érdekelt

Feladatai ellátása során az ESRB indokolt 
esetben kikéri a magán- vagy közszektor
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feleinek tanácsát. érdekelt feleinek, különösen pedig, de nem 
kizárólag az európai felügyeleti hatóságok 
által érintett csoportok tanácsát.

Or. en

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszerkockázatokkal kapcsolatos, a 
feladataik ellátásához szükséges 
információkról az ESRB tájékoztatja az 
európai felügyeleti hatóságokat.

(1) A rendszerkockázatokkal kapcsolatos, a 
feladataik ellátásához szükséges 
információkról az ESRB tájékoztatja az
egyes európai felügyeleti hatóságokat.

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai felügyeleti hatóságok, a 
tagállami jegybankok és a tagállamok 
szorosan együttműködnek az ESRB-vel, és 
a közösségi jogszabályokkal összhangban 
biztosítanak számára minden olyan 
információt, amelyre szüksége van a 
feladatai teljesítéséhez.

(2) Az európai felügyeleti hatóságok, a 
tagállami jegybankok és a tagállamok
valamennyi érintett hatósága az 1. cikk 
(1b) bekezdésével összhangban szorosan 
együttműködnek az ESRB-vel, és a 
közösségi jogszabályokkal összhangban 
biztosítanak számára minden olyan 
információt, amelyre szüksége van a 
feladatai teljesítéséhez. Ennek során nem 
sérthetik az európai statisztikákról szóló, 
2009. március 11-i 223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet, sem 
pedig az Európai Központi Bank által 
végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 
1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi 
rendeletet.
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Or. en

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESRB az európai felügyeleti
hatóságoktól összefoglaló vagy 
gyűjteményes formában kérhet
információkat, amelyek alapján az egyes 
pénzügyi intézmények nem azonosíthatók.
Amennyiben a kért adatok nem állnak az 
érintett hatóságok rendelkezésére vagy 
azokat nem közlik időben, az ESRB a 
tagállami felügyeleti hatóságoktól, a 
tagállami jegybankoktól vagy egyéb 
tagállami hatóságoktól is kérheti az 
adatokat.

(3) Az ESRB kérésére az európai 
felügyeleti hatóságok összefoglaló vagy 
gyűjteményes formában információkat
biztosítanak, amelyek alapján az egyes 
pénzügyi intézmények nem azonosíthatók.
Amennyiben a kért adatok nem állnak az 
érintett hatóságok rendelkezésére vagy 
azokat nem közlik időben, de legkésőbb a 
kérelem benyújtásától számított 60 napon 
belül, az ESRB kérésére az információkat
a tagállami felügyeleti hatóságok, a 
tagállami jegybankok vagy egyéb 
tagállami hatóságok szolgáltatják.

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ESRB az európai felügyeleti
hatóságoktól indokolással ellátott 
kérelemmel olyan adatokat is kérhet, 
amelyek nem összefoglaló vagy 
gyűjteményes formában vannak.

(4) Az ESRB indokolással ellátott kérelme 
alapján az európai felügyeleti hatóságok
olyan adatokat is kötelesek szolgáltatni, 
amelyek nem összefoglaló vagy 
gyűjteményes formában vannak.

Or. en
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Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben az információt nem 
bocsátják rendelkezésre, valamint 
vészhelyzet esetén az ESRB 
igazgatótanácsa felhívhatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot a megfelelő 
intézkedések meghozatalára.

Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti 
információkérést megelőzően az ESRB
alapos konzultációt folytat az érintett
európai felügyeleti hatósággal annak 
biztosítása érdekében, hogy a kérés 
arányos legyen.

(5) Az ESRB információkat kérhet azon 
vállalkozásokról, amelyek saját nevükben 
pénzügyi befektetési vagy kereskedési 
tevékenységet folytatnak, de nem 
tartoznak a xx/2010/EU rendelet [(EBA)], 
a xx/2009/EU rendelet [(ESMA)], sem 
pedig a xx/2009/EU rendelet [(EIOPA)] 
hatálya alá. Az ESRB tájékoztatja a 
Bizottságot, és konzultációt folytat az 
érintett tagállam központi 
kormányzatának a pénzügyi intézmények 
felügyeletére vonatkozó jogszabályokért 
felelős szervével.

Or. en
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Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ESRB alkalmazottait az európai 
felügyeleti hatóságokkal egyetemben meg 
lehet hívni a felügyeletek és a rendszer 
szempontjából fontos pénzügyi csoportok 
– különösen a felügyeleti kollégiumok –
közötti értekezletekre, amelyeken 
kérdéseket tehetnek fel és első kézből 
tehetnek szert lényeges információkra. 

Or. en

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A figyelmeztetéseket és ajánlásokat a 
Tanácshoz is el kell juttatni, és amennyiben 
egy vagy több tagállami felügyeleti hatóság 
a címzett, a figyelmeztetéseket és az 
ajánlásokat el kell juttatni az európai 
felügyeleti hatóságokhoz is.

(3) A figyelmeztetéseket és ajánlásokat az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is 
el kell juttatni, és amennyiben egy vagy 
több tagállami felügyeleti hatóság a 
címzett, a figyelmeztetéseket és az 
ajánlásokat el kell juttatni az európai 
felügyeleti hatóságokhoz is.

Or. en

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az igazgatótanács tagjai bármikor 
szavazást kérhetnek a figyelmeztetések 

(4) Az európai gazdaságban rejlő 
kockázatokkal kapcsolatos tudatosság 
fokozása és e kockázatok kiemelt kezelése 
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vagy az ajánlások tervezeteiről. érdekében az ESRB az ESFS-sel szorosan 
együttműködve színkódrendszert dolgoz ki 
a különböző kockázati szinteknek 
megfelelő helyzetek számára.
Az ESRB e besorolások kritériumainak 
kidolgozása után figyelmeztetéseiben és 
ajánlásaiban – ha szükséges – eseti 
jelleggel jelzi, hogy az adott kockázat mely 
kategóriába tartozik.

Or. en

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Fellépés vészhelyzetekben

(1) Olyan kedvezőtlen fejlemények esetén, 
amelyek komolyan veszélyeztethetik a 
pénzügyi piacok rendes működését és 
egységét vagy az Európai Unió pénzügyi 
rendszere egészének vagy egy részének 
stabilitását, az ESRB a 3. cikk (2) 
bekezdésének b) pontja értelmében saját 
kezdeményezésére vagy valamely európai 
felügyeleti hatóság, az Európai 
Parlament, a Tanács vagy a Bizottság 
kérésére figyelmeztetéseket adhat ki, 
amelyekben bejelenti a vészhelyzetet.
(2) Az ESRB a figyelmeztetés 
közzétételével egy időben értesíti az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot, a 
Bizottságot és az európai felügyeleti 
hatóságot.

Or. en
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Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjában említett ajánlások címzettje 
egy vagy több tagállam, egy vagy több 
európai felügyeleti hatóság, illetve egy 
vagy több tagállami felügyeleti hatóság, a 
címzettek tájékoztatják az ESRB-t arról, 
hogy milyen válaszintézkedéseket hoztak 
az ajánlás nyomán, illetve magyarázatot 
adnak arra, hogy miért nem tettek 
intézkedést. A Tanácsot és indokolt esetben 
az európai felügyeleti hatóságokat is 
tájékoztatni kell.

(1) Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjában említett ajánlások címzettje 
egy vagy több tagállam, egy vagy több 
európai felügyeleti hatóság, illetve egy 
vagy több tagállami felügyeleti hatóság, a 
címzettek tájékoztatják az ESRB-t arról, 
hogy milyen válaszintézkedéseket hoztak 
az ajánlás nyomán, illetve magyarázatot 
adnak arra, hogy miért nem tettek 
intézkedést. Az Európai Parlamentet, 
aTanácsot és indokolt esetben az európai 
felügyeleti hatóságokat is tájékoztatni kell.

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az ESRB úgy ítéli meg, 
hogy az ajánlását nem követték, illetve a 
címzett nem adott kielégítő magyarázatot 
az intézkedés elmulasztására, az ESRB 
erről tájékoztatja a Tanácsot, és adott 
esetben az érintett európai felügyeleti 
hatóságokat.

(2) Amennyiben az ESRB úgy ítéli meg, 
hogy az ajánlását nem követték, illetve a 
címzettek nem adtak kielégítő 
magyarázatot az intézkedés elmulasztására, 
az ESRB erről tájékoztatja a címzetteket, 
az Európai Parlamentet, a Tanácsot, és 
adott esetben az érintett európai felügyeleti 
hatóságokat.

Or. en
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Módosítás 80

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha egy közzétett ajánlást nem 
tartanak be, és az ajánlás címzettjei nem 
tudnak mulasztásukra kielégítő 
magyarázatot adni, az Európai Parlament 
az ESRB-vel és a Tanáccsal való 
konzultációt követően meghívhatja a 
címzetteket, hogy az Európai Parlament 
illetékes bizottságának kérdéseire 
válaszoljanak.

Or. en

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESRB igazgatótanácsa eseti alapon 
dönt arról, hogy egy-egy figyelmeztetést 
vagy ajánlást nyilvánosságra kell-e hozni. 
A 10. cikk (2) bekezdésétől eltérően, egy 
figyelmeztetés vagy ajánlás nyilvánosságra 
hozatalához a szavazatok kétharmados 
minősített többségére van szükség.

(1) A 10. cikk (3a) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően az ESRB 
igazgatótanácsa eseti alapon dönt arról, 
hogy egy-egy figyelmeztetést vagy ajánlást 
nyilvánosságra kell-e hozni. A 10. cikk (2) 
bekezdésétől eltérően, egy figyelmeztetés 
vagy ajánlás nyilvánosságra hozatalához a 
szavazatok kétharmados minősített 
többségére van szükség.

Or. en
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Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az igazgatótanács úgy 
dönt, hogy egy figyelmeztetést vagy 
ajánlást nem hoz nyilvánosságra, a 
címzettek és adott esetben a Tanács, 
valamint az európai felügyeleti hatóságok 
mindent megtesznek a figyelmeztetés vagy 
ajánlás bizalmas jellegének megőrzése 
érdekében. A Tanács elnöke dönthet úgy, 
hogy egy figyelmeztetést vagy ajánlást 
nem oszt meg a Tanács többi tagjával.

(3) Amennyiben az igazgatótanács úgy 
dönt, hogy egy figyelmeztetést vagy 
ajánlást nem hoz nyilvánosságra, a 
címzettek és adott esetben az Európai 
Parlament, a Tanács, valamint az európai 
felügyeleti hatóságok mindent megtesznek 
a figyelmeztetés vagy ajánlás bizalmas 
jellegének megőrzése érdekében. A Tanács 
elnöke dönthet úgy, hogy egy 
figyelmeztetést vagy ajánlást nem oszt meg 
a Tanács többi tagjával.

Or. en

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentéstételi kötelezettségek Elszámoltathatóság és jelentési 
kötelezettség

Or. en

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESRB évente legalább egyszer 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

(1) Az ESRB évente legalább kétszer 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.
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Or. en

Módosítás 85

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az e cikkben említett jelentéseket 
nyilvánosságra hozzák.

Or. en

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Tanács vagy a Bizottság kérésére az 
ESRB egyes kérdéseket külön megvizsgál.

(2) Az Európai Parlament, a Tanács vagy 
a Bizottság kérésére az ESRB egyes 
kérdéseket külön megvizsgál.

Or. en

Módosítás 87

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ESRB elnökét és az 
irányítóbizottság többi tagját az Európai 
Parlament kérésére az Európai Parlament 
hatáskörrel rendelkező bizottságai 
meghallgathatják.

Or. en
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Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatálybalépést követő három év 
elteltével a Bizottság által készített jelentés 
alapján, az EKB véleményének 
megismerése után a Tanács megvizsgálja a 
rendeletet és megállapítja, hogy szükséges-
e az ESRB küldetésének és szervezetének 
felülvizsgálata.

A hatálybalépést követő három év 
elteltével a Bizottság által készített jelentés 
alapján, az EKB véleményének 
megismerése után az Európai Parlament 
és a Tanács megvizsgálja a rendeletet és 
megállapítja, hogy szükséges-e az ESRB 
küldetésének és szervezetének 
felülvizsgálata.

A jelentésnek külön értékelnie kell, hogy:
– szükséges-e az ESFS felépítésének 
egyszerűsítése és erősítése a makro- és a 
mikroszint, valamint az európai 
felügyeleti hatóságok közötti koherencia 
fokozása érdekében;
– szükséges-e az európai felügyeleti 
hatóságok szabályozói hatáskörének 
erősítése;
– az ESFS fejlődése összhangban áll-e a 
globális fejlődéssel;
– elég sokszínű-e az ESFS, és rendelkezik-
e a megfelelő kiváló szaktudással;

Or. en
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INDOKOLÁS

Az Európai Parlament 2000 óta számos alkalommal felszólította az Európai Bizottságot, hogy 
tegyen nagyszabású javaslatokat az uniós pénzügyi piacok stabilitásának garantálása és az 
euró bevezetéséből adódó lehetőségek kihasználása érdekében1. 

Az EU-n végigsöprő pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság egyértelműen rámutatott a 
jelenlegi rendszerek elégtelenségére. Valóban szükségünk van még ennél is mélyebb válságra 
– 1929 óta ez volt a legsúlyosabb – ahhoz, hogy hatékony pénzügyi felügyelettel lássuk el az 
EU-t?

Az Európai Parlament tisztában van a rá háruló felelősséggel. Európa polgárai határozott 
intézkedéseket várnak: drámai módon megnőtt a munkanélküliség. Egyre több vállalat – főleg 
kis- és középvállalkozás – megy tönkre. Az államháztartások hiánya és az államok 
eladósodása aggasztóan megemelkedett.  Néhány bankmentő csomag súlyos terhet fog 
jelenteni az adófizetők számára. Nem vallhatunk kudarcot, mert a legtöbb tagállam nem lenne 
képes egy újabb, hasonló méretű válság kezelésére. Ha a válságok végleges elkerülése nem is 
lehetséges, meg kell próbálnunk megelőzni őket és negatív hatásaikat csökkenteni.

A Bizottság által megbízott munkacsoport, amelynek elnöki tisztét Jacques de Larosière látta 
el, 2009. február 25-i jelentésében kérte egy új, a makrogazdasági felügyeletért felelős testület 
felállítását az Európai Központi Bank égisze alatt, továbbá három, jogilag kötelező erejű 
hatáskörrel rendelkező, a mikrogazdaságot felügyelő hatóság létrehozatalát. A Bizottság és az 
Európai Tanács jóváhagyta a jelentésben vázolt fő irányt. 

Így jött létre a pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyeletéról szóló, az Európai 
Rendszerkockázati Testületet (ESRB) létrehozó európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat, 
melyet most vizsgál az Európai Parlament. A testület elfogadott három másik szöveget is, 
amelyek létrehoznak három, a bankok, a biztosítók, illetve a piacok felügyeletét ellátó 
hatóságot. E „csomag” előadói szorosan együttműködtek a szövegek közötti koherencia 
érdekében.

Célok

Hatékony felügyeleti rendszer megteremtése, amely nem akadályozza a gazdaság 
finanszírozását

E jogszabály elsődleges célja az, hogy a gazdaság stabil finanszírozásának feltételeit 
megteremtse a fenntartható növekedés és a munkahelyek biztosítása érdekében. Az 
elkövetkező években egyre innovatívabb erőfeszítéseket és a cél érdekében jelentős 
tőkebefektetéseket tesz majd szükségessé gazdaságaink visszaállítása az éghajlati 

                                               
1

Lásd Garcia-Margallo Y Marfil jelentését a pénzügyi piacok keretrendszerének megvalósításáról szóló bizottsági 
közleményről.  További jelentések: Van den Burg, Van den Burg & Daianu, Gauzès jelentései a hitelminősítő intézetekről és 
a Skinner-jelentés (Szolvencia II)
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problémákat jobban tekintetbe vevő növekedés irányába.  A reálgazdaság finanszírozásával a 
pénzügyi ágazat hozzájárul a gazdasági javak létrehozásához. Tevékenységét felügyelni kell, 
és nem akadályozni.

Az egységes piac védelme  

A második cél az európai piac egységének megóvása. Az EU vagy megkapja az eszközöket 
ahhoz, hogy mostantól kezdve európai szinten minőségi pénzügyi felügyeletet biztosítson, 
vagy széttöredezik az egységes piac. Ezzel megsemmisülne a határok eltörlése és a 
kereskedelmi akadályok felszámolása érdekében évtizedek óta végzett munka, valamint 
megszűnne az európai gazdasági integráció szerepe a munkahelyteremtésben és a növekedés 
fenntartásában. 

Barroso elnök a Mario Montinak adott megbízással Michel Barnier biztosjelölthöz hasonlóan 
stratégiai célként kívánja az új Bizottság elé tűzni az egységes piac újbóli beindítását, 
ugyanakkor a pénzügyi szolgáltatási piac töredezettsége mindennek ellentmond. Az előadó 
azt a logikát követi, amely a Larosière-jelentésben foglaltakkal összhangban egyértelműen 
előnyben részesíti a hosszú távú európai érdeket a tagállamok legkisebb közös nevezőjével 
szemben. 

Az EU státuszának megőrzése

Az EU-nak teljes mértékben vállalnia kell a rá háruló globális feladatokat. A G20-ak, az IMF 
és a Pénzügyi Stabilitási Tanács hangsúlyozta a rendszerkockázatok elleni küzdelem 
szükségességét, és azt, hogy javítani kell azon jogalanyok felügyeletét, amelyek határokon 
átnyúló tevékenységei részben elkerülik a nemzeti felügyeleteket. Ha nem akarjuk harmadik 
felek döntéseinek következményeit elviselni, ha meg akarjuk védeni az eurót és a többi 
európai fizetőeszközt, akkor az EU-nak – megerősítve elkötelezettségét a többoldalú eljárások 
iránt – meg kell őriznie státuszát ott, ahol a döntéseket hozzák. Az ESRB és a jogilag kötelező 
erejű hatáskörrel rendelkező három hatóság létrehozatalának köszönhetően az EU jobban 
fogja tudni hangsúlyozni értékeit és megvédeni érdekeit. Mindez stratégiai kihívás.  

A döntések koherenciájának biztosítása

Az ESRB felállítása jelentős újítás; eddig senki nem végzett európai szinten olyan 
makrogazdasági elemzést, amelynek elsődleges célja a rendszerkockázatok értékelése. 
Elsődleges cél az ESRB és a lényeges információk birtokában lévők (nemzeti felügyeletek és 
az egyes ágazatokért felelős európai hatóságok), azon túlmenően pedig az ágazatok közötti 
szoros együttműködés annak érdekében, hogy egységes „makro–mikro” felügyelet jöjjön 
létre. 

A jelentésben szereplő megoldások

A de Larosière-csoport jelentése már kompromisszum eredménye. Rendkívül fontos, hogy a 
helyzet jobbítása ürügyén ne híguljon fel, és ne sikkadjon el a sürgősség érzete, amelyet a 
szerzők érzékelnek. A jelentés beterjesztése óta azonban eltelt egy év. Számos elgondolást 
ismertettek, többek között Barack Obama is tett javaslatot, illetve a davosi Világgazdasági 
Fórumon is elhangzottak elképzelések.
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Az előadó is több konzultációt folytatott. A „csomag” tekintetbe veszi a globális vita 
fejleményét, amely elsősorban a bankszektor esetében a szigorúbb felügyelet irányába fordul. 

Világosan meghatározott elnök, a társadalom felé nyitottabb testületek

Az ESRB az Európai Központi Bank égisze alá került; az EU egészében a központi 
bankoknak jelentős szerepet kell játszaniuk, mivel ők azok, akik utolsó mentsvárként még 
hiteleznek. Az ESRB nem rendelkezik jogilag kötelező erejű hatáskörökkel; lehetséges, hogy 
ebben később tovább kell lépni. A mostani helyzetben elnökét legalább világosan meg kell 
határozni és tiszteletben kell tartani. Ezrét azt javasoljuk a de Larosière-jelentéssel 
összhangban, hogy az ESRB elnöki tisztét hivatalból az EKB elnöke lássa el.
Nehéznek tűnik annak megkockáztatása, hogy az Európai Bizottság javaslatának megfelelően 
az ESRB élére választott elnök valamelyik tagállami jegybank elnöke legyen.  AZ ESRB 
elnökének teljes mértékben függetlenül kell fellépnie az általános európai érdeket szolgálva. 

Szükséges: 

1) Az ESRB Parlament előtti elszámoltathatóságának növelése (figyelmeztetések és ajánlások 
küldése a Tanácsnak és a Parlamentnek biztosítva ezek bizalmas jellegét; a Parlamentnek 
legyen lehetősége az olyan hatóság meghallgatására, amely elutasítja az együttműködést az 
ESRB által közzétett kérelem ellenére; gyakoribb meghallgatások és jelentések).

2) Bizonyos testületek összetételének kiegészítése.  A kockázatok megelőzését jobban 
elősegítené a több szempont alapján készített elemzés. Az előadó ezért javasolja, hogy az 
igazgatótanács és az ESRB irányítóbizottsága tagjai közé olyan személyek is bekerüljenek 
szavazati joggal, akik a függetlenség tekintetében minden feltételnek megfelelnek, és akik 
vagy a magánszektorban (nevezetesen kkv-kben, pénzügyi szolgáltatások nyújtóiként vagy 
fogyasztóiként, szakszervezetekben) vagy tudományos területen szerzett, eltérő 
tapasztalatokkal rendelkeznek. Létrejött az ESRB második alelnökének pozíciója is, amelyet 
rotációval a három hatóság közül az egyik elnöke tölt be. 

A központi bankok, a felügyeletek és a „reálgazdaság” között zajló vita erősíteni fogja az 
ESRB legitimitását.  A válság komoly gyanakvást keltett a közvéleményben a felügyeleti 
szervek és a központi bankok iránt. Az egyik ezzel összefüggő kihívás a bizalom 
visszaállítása. Nem kis feladat.

Egy helyre összpontosított, egységes felügyeleti rendszer

A de Larosière-jelentés létrehozta a decentralizált hálózatot alkotó pénzügyi felügyeletek 
európai rendszerét (ESFS), amelybe beletartoznak a nemzeti felügyeleti hatóságok, a három új 
hatóság, valamint a felügyeleti hatóságok azon testületei, amelyeket a nagy, határokon 
átnyúló intézmények számára állítottak fel. A központi bankok európai rendszere vagy az 
európai versenyhálózat sikeréből kiindulva az előadó javasolja az ESRB bevonását az ESFS-
be. Erre a pénzügyi felügyelet külső koherenciájának és belső egységének biztosítása 
érdekében van szükség.

A hiánytalan információcsere megvalósulása érdekében egyértelműen meg kell követelni a 
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lojalitást a hálózat különböző tagjai között. 

A közös felügyeleti kultúra megteremtése érdekében az előadó valamennyi európai 
felügyeleti hatóság (az ESRB és a három hatóság) egy helyen, Frankfurtban való elhelyezését 
javasolja. A földrajzi közelség lehetővé teszi a nem kimerítő, napi szintű megbeszéléseket, a 
személyzet egységes toborzási rendszerét, és válság esetén a gyorsabb reagálást. Az európai 
hatékonyságot minden más szemponthoz képest előnyben kell részesíteni, a jövőnek pedig 
nyitottnak kell maradnia; az, hogy a Lámfalussy-bizottságok szét vannak szórva több 
fővárosban, nem akadályozhatja meg egy szorosabb európai struktúra megfontolását, amelyre 
az EU-nak szüksége van. A de Larosière-jelentés azt javasolja, hogy három év múlva 
készüljön értékelés arról, nem kellene-e „egy olyan rendszer irányába elmozdulnunk, amely 
mindössze két hatóságra épül”, és az egyik a prudenciális felügyeletért (bankok és biztosítók), 
a másik az „üzleti és piaci ügyek irányításáért” lenne felelős. Az előadó ilyen irányú értékelést 
szeretne látni. Mindeközben az ESRB aktívan részt fog venni a három európai felügyeleti 
hatóság vegyes bizottságában.

A világviszonylatban is kimagasló hozzáértés elvárása

Anélkül, hogy kizárnánk az ESRB és a központi bankok, valamint a felügyeletek közötti 
szoros együttműködést, az ESRB-t kimagasló szaktudású, neves szakértőkből álló 
tudományos tanácsadó bizottság segíti. Az európai pénzügyi felügyelet hatékonyságában 
döntő szerepet játszik a hatóságoknál és az ESRB-nél kinevezett személyzet, nevezetesen a 
titkárság személyzetének minősége.

Figyelmeztetések, ajánlások, vészhelyzetek

A Parlament figyelmeztetéseket és ajánlásokat kap, amelyek elmehetnek egészen a 
vészhelyzet bejelentéséig. Egy színek szerint kódolt rendszer biztosítja az információ 
pontosságát.

***

Ezek a javaslatok még csak az első lépést jelentik az egységes európai felügyelet irányában, 
amelynek megteremtése a végső cél. 


