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PR_COD_1am

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

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

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

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

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

a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-
értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák 
felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról
(COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0362),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 47. cikkének (2) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0096/2009),

– 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 
53. cikkére,

– tekintettel az Európai Központi Bank 2009. november 12-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, valamint a Jogi 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.

                                               
1 HL C 291., 2009.1.12., 1. o.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A bankszektor túlzott és felelőtlen 
kockázatvállalása egyes pénzügyi 
intézmények csődjéhez, valamint tagállami 
és globális szintű rendszerproblémákhoz 
vezetett. Noha az ilyen kockázatvállalás 
okai sokrétűek és összetettek, a 
felügyeletért és szabályozásért felelős 
testületek, köztük a G20-ak és az európai 
bankfelügyelők bizottsága, egyetértenek 
abban, hogy ahhoz egyes pénzügyi 
intézmények helytelen javadalmazási 
rendszere is hozzájárult. Az olyan 
javadalmazási politikák, amelyek az 
intézmény kockázattűrő képességét 
meghaladó kockázatok vállalására 
ösztönöznek, alááshatják a hatékony és 
eredményes kockázatkezelést és 
súlyosbíthatják a túlzott kockázatvállalási 
magatartást. 

(1) A bankszektor túlzott és felelőtlen 
kockázatvállalása egyes pénzügyi 
intézmények csődjéhez, valamint tagállami 
és globális szintű rendszerproblémákhoz 
vezetett. Noha az ilyen kockázatvállalás 
okai sokrétűek és összetettek, a 
felügyeletért és szabályozásért felelős 
testületek, köztük a G20-ak és az európai 
bankfelügyelők bizottsága, egyetértenek 
abban, hogy ahhoz egyes pénzügyi 
intézmények helytelen javadalmazási 
rendszere is hozzájárult. Az olyan 
javadalmazási politikák, amelyek az 
intézmény kockázattűrő képességét 
meghaladó kockázatok vállalására 
ösztönöznek, alááshatják a hatékony és 
eredményes kockázatkezelést és 
súlyosbíthatják a túlzott kockázatvállalási 
magatartást. A Pénzügyi Stabilitási Tanács 
felelősségteljes juttatási gyakorlatokra 
vonatkozó, nemzetközileg elfogadott és 
jóváhagyott elvei ennélfogva különös 
jelentőséggel bírnak.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A túlzott és felelőtlen kockázatvállalás 
alááshatja a pénzügyi intézmények 
pénzügyi megbízhatóságát és a 
bankrendszer stabilitását, ezért fontos, 
hogy a javadalmazási politikákra és 
gyakorlatokra vonatkozó új kötelezettséget 

(4) A túlzott és felelőtlen kockázatvállalás 
alááshatja a pénzügyi intézmények 
pénzügyi megbízhatóságát és a 
bankrendszer stabilitását, ezért fontos, 
hogy a javadalmazási politikákra és 
gyakorlatokra vonatkozó új kötelezettséget 
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egységes módon teljesítsék. Célszerű tehát 
meghatározni a helyes javadalmazás 
alapelveit annak érdekében, hogy a 
javadalmazási rendszer ne ösztönözzön 
egyes személyeket túlzott 
kockázatvállalásra és összhangban álljon 
az intézmény kockázatvállalási 
hajlandóságával, értékeivel és hosszú távú 
érdekeivel. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a javadalmazási politikák kidolgozása 
a pénzügyi intézmény kockázatkezelésének 
szerves részévé váljon, a hitelintézet vagy 
befektetési vállalkozás irányító testületének 
(felügyeleti szervének) létre kell hoznia az 
alkalmazandó általános elveket, a 
politikákat pedig legalább évente független 
belső felülvizsgálatnak kell alávetni.

egységes módon teljesítsék. Célszerű tehát 
meghatározni a helyes javadalmazás 
egyértelmű elveit annak érdekében, hogy a 
javadalmazási rendszer ne ösztönözzön 
egyes személyeket túlzott vagy erkölcsi
kockázatvállalásra és összhangban álljon 
az intézmény kockázatvállalási 
hajlandóságával, értékeivel és hosszú távú 
érdekeivel. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a javadalmazási politikák kidolgozása 
a pénzügyi intézmény kockázatkezelésének 
szerves részévé váljon, a hitelintézet vagy 
befektetési vállalkozás irányító testületének 
(felügyeleti szervének) létre kell hoznia az 
alkalmazandó általános elveket, a 
politikákat pedig legalább évente független 
belső felülvizsgálatnak kell alávetni.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az irányelv a javadalmazási politikák 
minimális alapelveit határozza meg. Ezen 
alapelveket az érintett hitelintézet vagy 
befektetési vállalkozás tevékenységének 
jellegével, hatókörével, komplexitásával és 
kockázatosságával, valamint méretével 
arányos módon kell alkalmazni.  Ezen 
irányelv nem akadályozhatja meg a 
tagállamokat abban, hogy szigorúbb vagy 
további követelményeket fogadjanak el, 
vagy bizonyos bankoknak nyújtott 
pénzügyi segítséggel kapcsolatban 
szigorúbb nemzeti intézkedéseket 
hozzanak.

Or. en
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Indokolás

A kis cégek előtti korlátokra tekintettel a Bizottság javaslata arányossági kritériumot 
alkalmaz a javadalmazási intézkedésekre. Ezt ugyanakkor felül kell vizsgálni annak 
biztosítása érdekében, hogy ez ne vezessen egyenlőtlen feltételekhez, amelyet a szabályozási 
arbitrázs kihasználhat. Ezért lényeges, hogy a jogalkotás ne akadályozza meg a tagállamokat 
a javadalmazási politikák szabályozásában, s így egyértelművé kell tenni, hogy túlléphetnek e 
minimumkövetelményeken.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) 2012 decemberéig a Bizottságnak a 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével felül kell vizsgálnia a 
javadalmazási politikára vonatkozó 
elveket, különös tekintettel az esetleges 
kiskapuk megszüntetésének igényére, 
valamint az elvek hatékonyságára, 
végrehajtására és érvényesítésére.

Or. en

Indokolás

A megfelelő javadalmazási politikákkal kapcsolatos vita gyorsan halad előre, ezért rövidebb 
felülvizsgálati időszak is elégséges a szükséges kiigazítások időben történő megfontolására.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gyors és eredményes végrehajtás 
érdekében az illetékes hatóságoknak jogot 
kell biztosítani arra, hogy a 2006/48/EK 
irányelv szerinti követelmények 
megsértése esetén pénzügyi vagy nem 
pénzügyi intézkedéseket vagy szankciókat 
hozzanak, beleértve annak az előírását is, 
hogy a javadalmazási politikák legyenek 

(8) A gyors és eredményes végrehajtás 
érdekében az illetékes hatóságoknak jogot 
kell biztosítani arra, hogy a 2006/48/EK 
irányelv szerinti követelmények 
megsértése esetén pénzügyi vagy nem 
pénzügyi intézkedéseket vagy szankciókat 
hozzanak, beleértve annak az előírását is, 
hogy a javadalmazási politikák legyenek 
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összhangban a hatékony és eredményes 
kockázatkezeléssel. Az intézkedéseknek és 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük.

összhangban a hatékony és eredményes 
kockázatkezeléssel. Az intézkedéseknek és 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
következetesség és az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében a 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia e 
rendelkezés végrehajtását az intézkedések 
és a szankciók Unió-szerte történő 
összehangolt alkalmazása szempontjából, 
és szükség esetén javaslatokat terjeszt elő.

Or. en

Indokolás

Jelentős mértékben eltérő szankciók alkalmazása aláaknázná az egyenlő versenyfeltételeket, 
és szabályozási arbitrázshoz vezethet. A Bizottságtól ezért meg kell követelni, hogy vizsgálja 
felül a tagállamok által elfogadott intézkedéseket és szankciókat.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A hitelintézetek és a befektetési 
vállalkozások javadalmazási gyakorlataira 
vonatkozó átláthatóság további fokozása 
érdekében ahhoz, hogy ezen intézmények 
teljesítményértékelését elvégezhessék, a 
tagállamok illetékes hatóságainak a 
javadalmazással kapcsolatosan 
információkat kell gyűjteniük olyan 
mennyiségi információ-kategóriák szerint, 
amelyeket ezen irányelv értelmében a fenti 
intézményeknek közzé kell tenniük. Az 
illetékes hatóságoknak ezeket az 
információkat az európai bankfelügyeleti 
hatóság (EBA) rendelkezésére kell 
bocsátaniuk ahhoz, hogy az EBA hasonló, 
uniós szintű teljesítményértékelést tudjon 
végezni.

Or. en
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Indokolás

A javadalmazási politikák mintáinak és tendenciáinak teljes megértéséhez a nemzeti 
felügyeleti hatóságoknak a javadalmazási politikákra és kifizetésekre vonatkozóan 
összegyűjtött információkat fel kell használniuk, majd továbbítaniuk kell az európai 
bankfelügyeleti hatóságnak, hogy az európai szintű teljesítményértékelési vizsgálatot 
végezhessen.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A javadalmazási politikák és 
gyakorlatok értékelésével kapcsolatos 
felügyeleti konvergencia előmozdítása 
érdekében az európai bankfelügyelők 
bizottságának gondoskodnia kell arról, 
hogy álljon rendelkezésre a bankszektor
helyes javadalmazási politikáiról szóló 
iránymutatás. Az európai értékpapír-piaci 
szabályozók bizottságának célszerű 
támogatnia az iránymutatás kidolgozását, 
mivel az a befektetési szolgáltatások 
nyújtásában, továbbá a hitelintézetek, 
valamint a pénzügyi eszközök piacairól 
szóló 2004. április 21-i 20004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti befektetési vállalkozások által 
végzett befektetési tevékenységekben részt 
vevő személyekre vonatkozó 
javadalmazási politikákra is alkalmazandó.

(10) A javadalmazási politikák és 
gyakorlatok értékelésével kapcsolatos 
felügyeleti konvergencia előmozdítása 
érdekében az EBÁ-nak technikai 
standardokat kell kidolgoznia, amelyek 
megkönnyítik az adatgyűjtést és a 
bankszektor javadalmazási elveinek 
következetes alkalmazását. E standardok 
kidolgozása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban a Bizottságot fel kell 
jogosítani felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására. Az európai
értékpapír-felügyeleti hatóságnak célszerű 
támogatnia az ilyen technikai standardok
kidolgozását, mivel az a befektetési 
szolgáltatások nyújtásában, továbbá a 
hitelintézetek, valamint a pénzügyi 
eszközök piacairól szóló 2004. április 21-i 
20004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti befektetési vállalkozások 
által végzett befektetési tevékenységekben 
részt vevő személyekre vonatkozó 
javadalmazási politikákra is alkalmazandó.

Or. en
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A rosszul kidolgozott javadalmazási 
politikák és ösztönző rendszerek 
elfogadhatatlan szintre képesek fokozni a 
hitelintézetek és befektetési vállalkozások 
kockázatait, ezért célszerű, hogy az
illetékes hatóságok az érintett 
jogalanyokkal kapcsolatban olyan 
minőségi vagy mennyiségi intézkedéseket 
hozzanak, amelyek célja a 2. pillérbe 
tartozó felügyeleti felülvizsgálat során 
feltárt problémák kezelése. Az illetékes 
hatóságok számára rendelkezésre álló 
minőségi intézkedések közé tartozik annak 
előírása, hogy a hitelintézetek vagy 
befektetési vállalkozások csökkentsék a 
tevékenységeikben, termékeikben vagy 
rendszereikben – ideértve a javadalmazási 
rendszereket is, ha azok nem állnak 
összhangban a hatékony 
kockázatkezeléssel – rejlő kockázatot.
Mennyiségi intézkedés lehet például a 
szavatolótőke emelésének előírása.

(11) A rosszul kidolgozott javadalmazási 
politikák és ösztönző rendszerek 
elfogadhatatlan szintre képesek fokozni a 
hitelintézetek és befektetési vállalkozások 
kockázatait, ezért azonnali kiigazító 
lépéseket kell tenni, és szükség esetén 
megfelelő korrekciós intézkedéseket kell 
hozni. Ennek következtében célszerű, ha
az illetékes hatóságok fel vannak 
hatalmazva arra, hogy az érintett 
jogalanyokkal kapcsolatban olyan 
minőségi vagy mennyiségi intézkedéseket 
hozzanak, amelyek célja a 2. pillérbe 
tartozó felügyeleti felülvizsgálat során 
feltárt problémák kezelése. Az illetékes 
hatóságok számára rendelkezésre álló 
minőségi intézkedések közé tartozik annak 
előírása, hogy a hitelintézetek vagy 
befektetési vállalkozások csökkentsék a 
tevékenységeikben, termékeikben vagy 
rendszereikben – ideértve a javadalmazási 
rendszereket is, ha azok nem állnak 
összhangban a hatékony 
kockázatkezeléssel – rejlő kockázatot.
Mennyiségi intézkedés lehet például a 
szavatolótőke emelésének előírása.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy a piac 
számára megfelelő átláthatóságot 
biztosítsanak javadalmazási politikáik és a 

(12) A helyes javadalmazási politikákhoz 
nélkülözhetetlenek a helyes irányítási 
szerkezetek, az átláthatóság és a 
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kapcsolódó kockázatok tekintetében, a 
hitelintézeteknek és a befektetési 
vállalkozásoknak tájékoztatást kell 
közzétenniük az azon munkavállalókra 
vonatkozó javadalmazási politikáikról és 
gyakorlataikról, akiknek szakmai 
tevékenysége lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára. Ez a 
kötelezettség azonban nem sértheti a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet.

közzététel.  Annak érdekében, hogy a piac 
számára megfelelő átláthatóságot 
biztosítsanak javadalmazási politikáik és a 
kapcsolódó kockázatok tekintetében, a 
hitelintézeteknek és a befektetési 
vállalkozásoknak tájékoztatást kell 
közzétenniük az azon munkavállalókra 
vonatkozó javadalmazási politikáikról és 
gyakorlataikról, akiknek szakmai 
tevékenysége lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára. Ez a 
kötelezettség azonban nem sértheti a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az igen összetett újra-
értékpapírosítások átvilágítására vonatkozó 
felügyeleti gyakorlatok konvergenciájának 
előmozdítása céljából az európai
bankfelügyelők bizottságának 
iránymutatást kell készítenie, amelyben 
meg kell adni az „igen összetettnek” 
minősülő újra-értékpapírosítások
fogalommeghatározását vagy kritériumait. 
A fogalommeghatározást vagy a 
kritériumokat a piaci gyakorlatok 
alakulásához kell igazítani.

(16) Az igen összetett újra-
értékpapírosítások átvilágítására vonatkozó 
felügyeleti gyakorlatok konvergenciájának 
előmozdítása céljából az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban a Bizottságot fel kell
jogosítani felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására azért, hogy 
meghatározza vagy megállapítsa az „igen 
összetettnek” minősülő újra-
értékpapírosítások körének kritériumait, 
valamint e fogalommeghatározást vagy e
kritériumokat a piaci gyakorlatok 
alakulásához igazítsa.

Or. en
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Indokolás

A bankok kellő gondosságának hiánya olyan súlyos kockázatoknak tette ki a rendszert, 
amelyet nem láttak át teljesen, s ez kulcsszerepet játszott a válságban. Ezért komoly érvek 
szólnak amellett, a felügyelő előtt igazolni kelljen a kellő gondosságot. Ugyanakkor nagyon 
fontos, hogy a szabályozási biztonság és a felügyelők e rendelkezések túlságosan széles 
alkalmazása miatti túlterheltségének megelőzése érdekében világosan és pontosan 
meghatározzák az ilyen újra-értékpapírosításokat. A meghatározást ezért a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárás szerinti jóváhagyáshoz kell kötni.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Ezen irányelv egyes 
korrelációkereskedési tevékenységek 
meghatározott kivételeit határozza meg, 
ahol a bankok számára a felügyelő 
engedélyezi, hogy megállapítsák a szigorú 
minimumkövetelményekhez kötött, átfogó 
kockázati tőkekövetelményt. Ilyen 
esetekben helyénvaló lehet a 
tőkekövetelmény alsó küszöbértékének 
meghatározása. Tekintettel arra, hogy a 
Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 
hatástanulmányt folytat a kereskedési 
könyvben szereplő értékpapírosítási 
pozíciókra vonatkozó 
tőkekövetelményekről, beleértve azokat is, 
amelyeket a korrelációs kereskedések 
külön kezelése eredményezne, a 
Bizottságnak a módszertanra és a 
minimális tőkeszintekre vonatkozóan 
jelentést kell készítenie a Parlament és a 
Tanács számára, továbbá a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy egy ilyen 
küszöbérték meghatározása céljából az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhasson el.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság javaslatának közzétételét követően a Bázeli Bizottság az új rendelkezések teljes 
körű alkalmazása érdekében hozzájárult a korrelációkereskedés kizárásához. A Bázeli 
Bizottság hatástanulmányt folytat a korrelációkereskedésre vonatkozó alsó küszöbérték 
meghatározásával kapcsolatos igények megállapítására. Egy ilyen követelmény bevezetésére 
csak a Parlament és a Tanács jóváhagyásával kerülhet sor, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus formájában.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26b) Az ezen irányelvben szereplő 
intézkedések a pénzügyi válságra válaszul 
adott reformfolyamat lépcsőfokai. A G20-
ak, a Pénzügyi Stabilitási Tanács és a 
Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 
következtetéseivel összhangban további 
reformokra is szükség lehet, többek között 
anticiklikus tőkepufferek, dinamikus 
céltartalék” képzésére, a 2006/49/EK 
irányelvben szereplő tőkekövetelmények 
kiszámítását alátámasztó logikai alapokra, 
valamint a bankrendszerben történő 
befolyásszerzés megakadályozása 
érdekében kockázat alapú hitelintézeti 
követelményekhez fűzött kiegészítő 
intézkedésekre. A megfelelő demokratikus 
felügyelet biztosítása érdekében az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot 
időben és hatékony módon be kell vonni.

Or. en

Indokolás

A tőkekövetelmény-irányelv („CRD 2”, 2009/111/EK irányelv) kötelezi a Bizottságot, hogy e 
szélesebb körű reformkérdésekről jelentést tegyen a Parlamentnek. Fontos biztosítani azt, 
hogy a Bizottság a Bázeli Bizottsággal megfelelő demokratikus felhatalmazás alapján 
folytasson az EU nevében tárgyalásokat, különösen az ilyen alapvető kérdésekre vonatkozó 
tárgyalásokat megelőzően.
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26c) A 2006/48/EK irányelv 152. cikke 
bizonyos hitelintézetek számára előírja, 
hogy gondoskodjanak arról, hogy a 
szavatolótőke folyamatosan legalább 
egyenlő legyen a három, 2006. december 
31. és 2009. december 31. közötti tizenkét 
hónapos időszakra meghatározott 
bizonyos minimális összegekkel. A banki 
ágazat jelenlegi helyzetének, valamint a 
minimális tőkekövetelményekre vonatkozó 
átmeneti szabályok Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság által elfogadott 
meghosszabbításának fényében 
helyénvaló megújítani ezt a követelményt 
egy korlátozott időtartamra, 2011. 
december 31-ig.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatának közzétételét követően a Bázeli Bizottság hozzájárult ahhoz, hogy egy 
meghosszabbított időszakban – amíg a további reformok megvitatása folyik – folytassa a 
jelenleg a Bázel I. szerinti alsó korlátok alkalmazását. 

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26d) Annak érdekében, hogy a 
hitelintézeteket az indokolatlan és 
aránytalan megvalósítási költségek ne 
gátolják abban, hogy az átmeneti időszak 
során a tőkekövetelmények kiszámítása 
vonatkozásában átálljanak a belső 
minősítésen alapuló (IRB) vagy a fejlett 
mérési módszerre (AMA), azoknak a 
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hitelintézeteknek, amelyek 2000. 
december 31. után állnak át az IRB-re 
vagy az AMA-ra, és amelyek azelőtt 
kevésbé fejlett módszerrel számították a 
tőkekövetelményeiket – felülvizsgálati 
jóváhagyástól függően – lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az átmeneti alsó 
küszöbérték kiszámítására a kevésbé 
fejlett módszereket használják. Az illetékes 
hatóságoknak szorosan figyelemmel kell 
kísérniük a hozzájuk tartozó piacokat, és 
valamennyi hozzájuk tartozó piacon és 
piaci szegmensen biztosítaniuk kell az 
egyenlő feltételeket, és meg kell 
akadályozniuk a belső piaci torzulásokat.

Or. en

Indokolás

A Bázel I. szerinti alsó korlátok meghosszabbításából következő rendelkezés.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26e) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló intézményközi 
megállapodás 34. pontjával1 összhangban 
a tagállamoknak – saját maguk, illetve az 
Unió érdekében– táblázatokat kell 
készíteniük, amelyekben a lehető 
legpontosabban bemutatják az ezen 
irányelv és az átültető intézkedések közötti 
megfelelést, és e táblázatokat közzé kell 
tenniük.
_____
1 HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

Or. en

Indokolás

A megfelelési táblázatokra vonatkozó szokásos rendelkezés.
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a a alpont (új)
2006/48/EK irányelv
22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A 22. cikk a következő (1a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai az intézmények 
teljesítményértékeléséhez információkat 
gyűjtenek a XII. melléklet 2. rész 15. pont 
ea) pontjában meghatározott közzétételi 
feltételeknek megfelelően.  Az illetékes 
hatóságoknak ezeket az információkat az 
európai bankfelügyeleti hatóság (EBA) 
rendelkezésére kell bocsátaniuk.”

Or. en

Indokolás

A javadalmazási politikák mintáinak és tendenciáinak teljes megértéséhez a nemzeti 
felügyeleti hatóságoknak a javadalmazási politikákra és kifizetésekre vonatkozóan 
összegyűjtött információkat fel kell használniuk, majd továbbítaniuk kell az európai 
bankfelügyeleti hatóságnak, hogy az európai szintű teljesítményértékelési vizsgálatot 
végezhessen.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont
2006/48/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai bankfelügyelők bizottsága 
gondoskodik egy olyan, a helyes 
javadalmazási politikáról szóló 
iránymutatásról, amely megfelel az V. 
melléklet 22. pontjában meghatározott

(3) Az EBA olyan technikai előírásokat 
dolgozhat ki, amelyek megkönnyítik az 
ezen cikk (2a) bekezdése szerint gyűjtött 
adatokra és a javadalmazási politikára 
vonatkozó, az V. melléklet 22. és 22a.
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alapelveknek. Az európai értékpapír-piaci 
szabályozók bizottsága – azon 
javadalmazási politikák tekintetében, 
amelyek azokra a munkavállalókra 
vonatkoznak, akik a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti befektetési szolgáltatások 
és tevékenységek végzésében részt vesznek 
– az európai bankfelügyelők bizottságával
szorosan együttműködve gondoskodik az 
iránymutatás kidolgozásáról.”

pontjában meghatározott alapelvek 
végrehajtását és következetes 
alkalmazását. A Bizottság e technikai 
standardokat a 151. 151a. és 151b. 
cikkekkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus révén fogadja el. Az 
európai értékpapír-felügyeleti hatóság–
azon javadalmazási politikák tekintetében, 
amelyek azokra a munkavállalókra 
vonatkoznak, akik a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti befektetési szolgáltatások 
és tevékenységek végzésében részt vesznek 
– az EBÁ-val szorosan együttműködik e 
technikai standardok kidolgozásában.

Or. en

Indokolás

Az EBA adatgyűjtése és az elvek tagállami végrehajtása során szerzett tapasztalatoktól 
függően az EBA kialakíthat technikai standardokat. Ezek a technikai standardok a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktuson keresztül az Európai Parlament és a Tanács 
jóváhagyásától függnek.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont
2006/48/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBA elvégzi és nyilvánosságra hozza a 
javadalmazási gyakorlatok uniós szintű 
teljesítményértékelését a jelen cikk (2a) 
bekezdése szerinti illetékes hatóságok által 
rendelkezésre bocsátott információk 
alapján.

Or. en

Indokolás

A fentiekben említett teljesítményértékelési követelmény.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2006/48/EK irányelv
122 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a 2010. december 31. 
után kibocsátott újra-értékpapírosításokban 
vállalt pozíciókra alkalmazandó. A létező 
újra-értékpapírosításokban vállalt pozíciók 
tekintetében az (1) bekezdés 2014. 
december 31. után alkalmazandó, 
amennyiben ez után az időpont után új 
alapul szolgáló kitettséget iktatnak be vagy 
cserélnek.”

(2) Az (1) bekezdés addig nem 
alkalmazható, amíg az igen összetett újra-
értékpapírosítások meghatározását a 150. 
cikk (2) bekezdés ea) pontjának 
megfelelően el nem fogadják.  E 
meghatározás elfogadását követően az (1) 
bekezdés a 2010. december 31. után 
kibocsátott újra-értékpapírosításokban 
vállalt pozíciókra alkalmazandó. A létező 
újra-értékpapírosításokban vállalt pozíciók 
tekintetében, és a meghatározás 
elfogadása függvényében az (1) bekezdés 
2014. december 31. után alkalmazandó, 
amennyiben ez után az időpont után új 
alapul szolgáló kitettséget iktatnak be vagy 
cserélnek.”

Or. en

Indokolás

A bankok kellő gondosságának hiánya olyan súlyos kockázatoknak tette ki a rendszert, 
amelyet nem láttak át teljesen, s ez kulcsszerepet játszott a válságban. Ezért komoly érvek 
szólnak amellett, a felügyelő előtt igazolni kelljen a kellő gondosságot. Ugyanakkor nagyon 
fontos, hogy a szabályozási biztonság és a felügyelők e rendelkezések túlságosan széles 
alkalmazása miatti túlterheltségének megelőzése érdekében világosan és pontosan 
meghatározzák az ilyen újra-értékpapírosításokat. A meghatározást ezért a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárás szerinti jóváhagyáshoz kell kötni.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 a pont (új)
2006/48/EK irányelv
VI cím – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A VI. cím címe helyébe a következő 
cím lép:
„FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ 
JOGI AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI 
HATÁSKÖRÖK”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 b pont (új)
2006/48/EK irányelv
150 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A 150. cikk (1) bekezdésének 
bevezető mondata helyébe a következő 
szöveg lép:
„(1) A Bizottság által a 62. cikk szerint 
előterjesztendő – a szavatolótőkére 
vonatkozó – javaslat sérelme nélkül [...]a 
technikai kiigazításokat a 151., a 151a. és 
a 151b. cikkekkel összhangban a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kell 
elfogadni a következő területeken:”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 c pont (új)
2006/48/EK irányelv
150 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10c) A 150. cikk (2) bekezdésében az első 
mondat bevezető részének helyébe a 
következő szöveg lép:
„A Bizottság a következő [...] 
intézkedéseket fogadhatja el:”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 d pont (új)
2006/48/EK irányelv
150 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10d) A 150. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdése a következő t) ponttal egészül 
ki: 
„fa) az „igen összetettnek” minősülő újra-
értékpapírosítások kritériumainak 
meghatározása az ezen irányelv 122b. 
cikkében foglaltak szerint.”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 e pont (új)
2006/48/EK irányelv
150 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10e) A 150. cikk (2) bekezdésének 
második albekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:
„Ezen intézkedéseket [...] a 151. 151a. és 
151b. cikkekkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
fogadják el.”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 f pont (új)
2006/48/EK irányelv
151 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10f) A 151. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A 150. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatásköröket 
határozatlan időre a Bizottságra 
ruházzák.”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 g pont (új)
2006/48/EK irányelv
151 cikk – -2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10g) A 151. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(-2a) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
arról egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 h pont (új)
2006/48/EK irányelv
151 cikk – -2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10h) A 151. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(-2b) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására való 
feljogosítására a 151a. és 151b. cikkben 
szereplő feltételek vonatkoznak.”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
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kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 i pont (új)
2006/48/EK irányelv
151 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10i) A 151. cikk (3) bekezdését el kell 
hagyni.

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 j pont (új)
2006/48/EK irányelv
151 a cikk (új) (VI cím)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10j) A 151. cikk után a következő 
bekezdés kerül beillesztésre:

„151a. cikk
A felhatalmazás visszavonása

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja a 150. cikkben említett 
hatáskör-átruházást.
(2) Az az intézmény, amely a hatáskör-
átruházás visszavonásának eldöntésére 
irányuló belső eljárást kezdett, törekszik a 
másik intézmény és a Bizottság 
tájékoztatására, meghatározva azokat az 
átruházott hatásköröket, amelyekre a 
visszavonás kiterjedhet.
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(3) A visszavonásról szóló határozat véget 
vet az erről szóló 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 
listát az Európai Közösségek Hivatalos 
Lapjában teszik közzé.”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10k pont (új)
2006/48/EK irányelv
151 b cikk (új) (VI cím)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10k) A 151a. cikk után a szöveg a 
következő cikkel egészül ki:

„151b. 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 ezen időszak lejártakor 
sem az Európai Parlament, sem pedig a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, az a jogi aktusban foglalt 
időpontban hatályba lép. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emel valamely felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktussal szemben, a szóban 
forgó jogi aktus nem lép hatályba.”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 l pont (új)
2006/48/EK irányelv
152 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10l) A 152. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Azoknak a hitelintézeteknek, 
amelyek a kockázattal súlyozott 
kitettségértéket a 84–89. cikk szerint 
számítják, 2011. december 31-ig 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
szavatolótőkéjük semmikor ne legyen 
kevesebb az (5c), illetve adott esetben az 
(5d) bekezdésben említett összegeknél.”

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatának közzétételét követően a Bázeli Bizottság hozzájárult ahhoz, hogy egy 
meghosszabított időszakban – amíg a további reformok megvitatása folyik – folytassa a 
jelenleg a Bázel I. szerinti alsó korlátok alkalmazását. 

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 m pont (új)
2006/48/EK irányelv
152 cikk – 5 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10m) A 152. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(5b) Azoknak a hitelintézeteknek, 
amelyek a működési kockázatra 
vonatkozó tőkekövetelményeket a 105. 
cikkben ismertetett módon fejlett mérési 
módszerekkel számítják, 2011. december 
31-ig gondoskodniuk kell arról, hogy a 
szavatolótőkéjük semmikor ne legyen
kevesebb az (5c), illetve adott esetben az 
(5d) bekezdésben említett összegeknél.”

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatának közzétételét követően a Bázeli Bizottság hozzájárult ahhoz, hogy egy 
meghosszabbított időszakban – amíg a további reformok megvitatása folyik – folytassa a 
jelenleg a Bázel I. szerinti alsó korlátok alkalmazását. 

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 n pont (új)
2006/48/EK irányelv
152 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10n) A 152. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(5c) Az (5a) és (5b) bekezdésben említett 
összeg annak a teljes minimális 
szavatolótőke-összegnek a 80 %-a, 
amellyel a 93/6/EGK irányelv 4. cikkének 
és a 2000/12/EK irányelvnek a 2007. 
január 1-je előtti alkalmazása szerint a 
hitelintézeteknek rendelkezniük kellene.”

Or. en
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Indokolás

A Bizottság javaslatának közzétételét követően a Bázeli Bizottság hozzájárult ahhoz, hogy egy 
meghosszabbított időszakban – amíg a további reformok megvitatása folyik – folytassa a 
jelenleg a Bázel I. szerinti alsó korlátok alkalmazását. 

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10o pont (új)
2006/48/EK irányelv
152 cikk – 5 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10o) A 152. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(5d) Az illetékes hatóságok általi 
jóváhagyástól függően az (5e) 
bekezdésben említett hitelintézetek 
tekintetében az (5a) és (5b) bekezdésben 
említett összeg azon teljes minimális 
szavatolótőke-összeg 80 %-a lehet, 
amellyel a hitelintézeteknek a 2006/49/EK 
irányelv 78–83., 103., illetve 104. cikkének 
2011. január 1-je előtti alkalmazása 
szerint rendelkezniük kell.”

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatának közzétételét követően a Bázeli Bizottság hozzájárult ahhoz, hogy egy 
meghosszabbított időszakban – amíg a további reformok megvitatása folyik – folytassa a 
jelenleg a Bázel I. szerinti alsó korlátok alkalmazását. 

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10p pont (új)
2006/48/EK irányelv
152 cikk – 5 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10p) A 152. cikk az alábbi bekezdéssel 
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egészül ki:
„(5e) A hitelintézet csak akkor 
alkalmazhatja az (5d) bekezdést, ha 2010. 
január 1-jén vagy ezt követően kezdte el 
használni a belső minősítésen alapuló 
módszert vagy a fejlett mérési módszereket 
tőkekövetelményeinek számításához.”

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatának közzétételét követően a Bázeli Bizottság hozzájárult ahhoz, hogy egy 
meghosszabbított időszakban – amíg a további reformok megvitatása folyik – folytassa a 
jelenleg a Bázel I. szerinti alsó korlátok alkalmazását. 

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10q pont (új)
2006/48/EK irányelv
156 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10q) Az 156. cikk a (3) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„2012 decemberéig a Bizottság a 
nemzetközi fejlemények figyelembe 
vételével felülvizsgálja a javadalmazásra 
vonatkozó rendelkezéseket, az V. és XII. 
mellékletben szereplő rendelkezéseket is 
beleértve, valamint jelentést készít 
azokról, különös tekintettel a 
rendelkezések hatékonyságára, 
végrehajtásukra és érvényesítésükre. A 
felülvizsgálat során azonosítani kell az 
arányosság elvének e rendelkezésekre 
történő alkalmazásából eredő 
hiányosságokat. A Bizottság fenti 
jelentését megfelelő javaslatok kíséretében 
megküldi az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.”

Or. en
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Indokolás

A megfelelő javadalmazási intézkedésekkel kapcsolatos vita gyorsan halad előre, ezért 
rövidebb felülvizsgálati időszak is elégséges a szükséges kiigazítások időben történő 
megfontolására.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10r pont (új)
2006/48/EK irányelv
156 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10r) Az 156. cikk a (3a) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„A következetesség és az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében a 
Bizottság felülvizsgálja az 54. cikk 
végrehajtását, az intézkedések és a 
szankciók Unió-szerte történő 
összehangolt alkalmazására való 
tekintettel, és szükség esetén javaslatokat 
terjeszt elő.”

Or. en

Indokolás

Jelentős mértékben eltérő szankciók alkalmazása aláaknázná az egyenlő versenyfeltételeket, 
és szabályozási arbitrázshoz vezetne. A Bizottságtól ezért meg kell követelni, hogy vizsgálja 
felül a tagállamok által elfogadott intézkedéseket és szankciókat.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 a pont (új)
2006/49/EK irányelv
VIII fejezet – 2 szakasz – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A VIII. fejezet 2. szakaszának címe 
helyébe a következő szöveg lép:
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„Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási hatáskörök”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 b pont (új)
2006/49/EK irányelv
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 41. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
"2. „Az (1) bekezdésben [...] említett 
intézkedéseket [...] a 42., 42a. és 42b. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 c pont (új)
2006/49/EK irányelv
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A 42. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„2. Az 41. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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elfogadására vonatkozó hatásköröket 
határozatlan időre a Bizottságra 
ruházzák.”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 d pont (új)
2006/49/EK irányelv
42 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) Az 42. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
arról egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 e pont (új)
2006/49/EK irányelv
42 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3e) Az 42. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
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„(2b) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására való 
feljogosítására a 42a. és 42b. cikkben 
szereplő feltételek vonatkoznak.”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 f pont (új)
2006/49/EK irányelv
42 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3f) A 42. cikk után a következő bekezdés 
kerül beillesztésre:

„42a. cikk
A felhatalmazás visszavonása

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja a 41. cikkben említett 
hatáskör-átruházást.
2. Az az intézmény, amely a hatáskör-
átruházás visszavonásának eldöntésére 
irányuló belső eljárást kezdett, törekszik a 
másik intézmény és a Bizottság 
tájékoztatására, meghatározva azokat az 
átruházott hatásköröket, amelyekre a 
visszavonás kiterjedhet.
3. A visszavonásról szóló határozat véget 
vet az erről szóló 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 
listát az Európai Közösségek Hivatalos 
Lapjában teszik közzé.”
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Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 g pont (új)
2006/49/EK irányelv
42 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3g) A 42a. cikk után a rendelet a 
következő cikkel egészül ki:

„42b. 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 ezen időszak lejártakor 
sem az Európai Parlament, sem pedig a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, az a jogi aktusban foglalt 
időpontban hatályba lép. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emel valamely felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben, a szóban 
forgó jogi aktus nem lép hatályba.”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Lisszaboni Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.
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Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 h pont (új)
2006/49/EK irányelv
51 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3h) Az 51. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„A Bizottság minden, a 
tőkekövetelményekre alkalmazott 
módszerekkel és a követelmények 
minimumszintjével kapcsolatban, a 
korrelációkereskedés sajátos kezeléséből 
eredően nemzeti szinten hozott 
intézkedésről, például alsó küszöbérték 
meghatározásáról jelentést készít az 
Európai Parlamentnek és a Bizottságnak. 
Amennyiben nemzetközi egyetértés van a 
küszöbértékkel kapcsolatban, a Bizottság 
a 42., 42a. és 42b. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el.

Or. en

Indokolás

A korrelációkereskedésnek az ezen irányelv intézkedései közül történő kizárására vonatkozó 
határozatot követően a Bázeli Bizottság hatáselemzést végez annak megállapítására, hogy 
szükség van-e alsó küszöbérték meghatározására a korrelációkereskedésre vonatkozólag. Egy 
ilyen követelmény bevezetésére csak a Parlament és a Tanács jóváhagyásával kerülhet sor, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. A munkavállalók azon kategóriáira 
vonatkozó javadalmazási politikák 

22. A munkavállalók azon kategóriáira (a 
felső vezetést is beleértve) vonatkozó 
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meghatározásakor és alkalmazásakor, 
akiknek szakmai tevékenysége lényeges 
hatást gyakorol az intézmény kockázati 
profiljára, a hitelintézeteknek méretüknek, 
belső szervezetüknek és tevékenységük 
jellegének, körének és összetettségének 
megfelelő módon kell betartaniuk az alábbi 
elveket:

javadalmazási politikák meghatározásakor 
és alkalmazásakor, akiknek szakmai 
tevékenysége lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára, a 
hitelintézeteknek méretüknek, belső 
szervezetüknek és tevékenységük 
jellegének, körének és összetettségének 
megfelelő módon kell betartaniuk az alábbi 
elveket:

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a javadalmazási politika összhangban 
van a hitelintézet üzleti stratégiájával, 
célkitűzéseivel, értékeivel és hosszú távú 
érdekeivel;

b) a javadalmazási politika összhangban 
van a hitelintézet üzleti stratégiájával, 
célkitűzéseivel, értékeivel, hosszú távú 
érdekeivel és az összeférhetetlenség 
elkerülését célzó intézkedéseket tartalmaz;

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a hitelintézet irányító testülete c) a hitelintézet irányító testülete
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(felügyeleti szerve) megállapítja a 
javadalmazási politika általános elveit és 
felelős annak végrehajtásáért;

(felügyeleti szerve) elfogadja, és 
rendszeres időközönként felülvizsgálja a 
javadalmazási politika általános elveit és 
felelős annak végrehajtásáért;

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a javadalmazási politika végrehajtását 
legalább évente egyszer központi és 
független belső felülvizsgálatnak kell 
alávetni annak ellenőrzése céljából, hogy 
megfelel-e az irányító testület (felügyeleti 
szerv) által meghatározott javadalmazási 
politikáknak és eljárásoknak;

d) a javadalmazási politika végrehajtását 
legalább évente egyszer központi és 
független belső felülvizsgálatnak kell 
alávetni annak ellenőrzése céljából, hogy 
megfelel-e az irányító testület (felügyeleti 
szerv) által elfogadott javadalmazási 
politikáknak és eljárásoknak;

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az ellenőrzési feladatokat végző 
alkalmazottak függetlenek az általuk 
felügyelt szervezeti egységektől, megfelelő 
jogosultsággal rendelkeznek, és a 
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feladatkörükhöz kapcsolódó célkitűzések 
elérésével összhangban álló javadalmazást 
kapnak, amely független az ellenőrzött 
szervezeti egységek teljesítményétől;

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a teljesítményértékelésre többéves 
kereten belül kerül sor annak biztosítása 
érdekében, hogy az értékelési folyamat 
alapja a hosszú távú teljesítmény legyen, 
és hogy a javadalmazás teljesítményalapú 
összetevőinek tényleges kifizetése olyan 
időszakra legyen elosztva, amelynél 
figyelembe veszik a hitelintézet megfelelő 
üzleti ciklusát és üzleti kockázatait; 

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a változó javadalmazás teljes összege 
nem korlátozza a hitelintézet azon 
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képességét, hogy megerősítse tőkebázisát; 

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a jelenleg kivételes kormányzati 
beavatkozást élvező hitelintézetek esetében 
az igazgatók nem részesülhetnek változó 
javadalmazásban;

Or. en

Indokolás

Mivel az igazgatók felelősek a vállalat általános teljesítményéért, és a Pénzügyi Stabilitási 
Tanács követelményeinek megfelelően (amelyek szerint a bónuszoknak tükrözniük kell a 
teljesítményt), nem lenne indokolható, ha bónuszkifizetésben részesülnének, miközben a 
vállalat továbbra is kivételes állami támogatásban részesül. Ez az intézkedés megelőzi az 
ilyen kifizetésekkel kapcsolatos morális kockázatot, és biztosítja, hogy az elsődleges hangsúly 
a pénzintézetnek, különösen tőkebázisának a megerősítésén legyen az adófizetők pénzének 
visszatérítése, valamint a kormányzati támogatás szükségességének megszüntetése érdekében.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) a garantált változó javadalmazás 
kivételes jellegű, csak új alkalmazottak 
felvételével összefüggésben kerül rá sor és 
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az első évre korlátozódik;

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a teljes javadalmazás rögzített és változó 
összetevői megfelelő egyensúlyban 
vannak; a rögzített összetevő a teljes 
javadalmazás kellően nagy hányadát 
jelenti, hogy teljes mértékben rugalmas
bónuszpolitika érvényesülhessen, többek 
között lehetőség legyen a bónuszfizetés
megvonására;

f) a teljes javadalmazás rögzített és változó 
összetevői megfelelő egyensúlyban 
vannak; a rögzített összetevő a teljes 
javadalmazás kellően nagy hányadát 
jelenti, hogy a javadalmazás változó 
összetevőivel kapcsolatosan teljes 
mértékben rugalmas politika
érvényesülhessen, többek között lehetőség 
legyen a javadalmazás változó összetevői 
kifizetésének megvonására, valamint hogy 
a javadalmazás változó része semmilyen 
esetben sem haladja meg az érintett 
személy teljes javadalmazásának 50%-át;

Or. en

Indokolás

A Pénzügyi Stabilitási Tanács elvei alapján hozott egyéb rendelkezések megközelítésével 
összhangban a javadalmazás állandó és változó összetevői közötti megfelelő egyensúly elvét a 
tényleges végrehajtás érdekében minimumkövetelmény meghatározásával kell ötvözni.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a bónusz vagy bónuszpool 
kiszámításához használt 
teljesítménymérés tartalmazza a jelenlegi 
és jövőbeli kockázatoknak megfelelő 
kiigazítást és figyelembe veszi a tőke 
költségét és a szükséges likviditást;

h) a javadalmazás változó összetevői 
halmazának méretéről és az összetevők 
hitelintézeten belüli odaítéléséről a 
jelenlegi és potenciális kockázatoknak, de 
különösen az alábbiaknak a figyelembe 
vételével kell határozni:
– a kockázatvállaláshoz szükséges tőke 
költségei és mértéke;
– az üzleti működés során vállalt 
likviditási kockázat költségei és mértéke; 
valamint
– összhang a jelenlegi bevételekbe 
beszámított potenciális jövőbeli bevételek 
időzítésével és valószínűségével;

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a pénzintézet gyenge vagy negatív 
pénzügyi teljesítménye általában az általa 
kifizetett változó javadalmazás jelentős 
csökkenéséhez vezet, egyaránt figyelembe 
véve az aktuális juttatásokat és a 
korábban szerzett összegek kifizetésének 
csökkenését, például malus vagy 
visszatérítések formájában;

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.
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Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) az adott hitelintézet jogi formájától 
függően a változó javadalmazási összetevő 
jelentős hányada a hitelintézet 
részvényeiből vagy részvényeihez kapcsolt 
eszközeiből, vagy – tőzsdén nem jegyzett 
hitelintézetek esetében – egyéb, 
készpénztől eltérő eszközökből áll, és ez a 
hányad legalább 50%; ezekre a 
részvényekre, részvényekhez kapcsolt 
eszközökre és készpénztől eltérő 
eszközökre megfelelő visszatartási politika 
vonatkozik, amelynek célja, hogy az 
ösztönzőket összehangolja a hitelintézet 
hosszabb távú érdekeivel, és a 
visszatartási időszak legalább három év;

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanácsnak a részvények formájában 
történő kifizetésekre vonatkozó elvével. Ez a megközelítés összhangba hozza egymással az 
ösztönzőket és megerősíti a vállalat tőkepozícióját. A Pénzügyi Stabilitási Tanácsnak elvei 
megfelelő visszatartási időszak alkalmazását írják elő az intézkedés hatékonyságának 
biztosítására. A másutt alkalmazott megközelítésnek megfelelően meg kell határozni e 
visszatartási időszak minimumát. A (2009)3177 bizottsági ajánlással, valamint a Pénzügyi 
Stabilitási Tanácsnak a bónuszkifizetések halasztásával kapcsolatos szabályaival 
összhangban ezt az minimumidőszakot három évben kell meghatározni.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) nagy összegű bónuszok esetében a
kifizetés jelentős része későbbi időszakra 
halasztódik és a vállalkozás jövőbeli 
teljesítményéhez kapcsolódik.

i) a változó javadalmazási összetevő
jelentős hányada megfelelő későbbi 
időszakra halasztódik; a halasztott 
összetevők arányát és a halasztási időszak 
hosszát az üzleti ciklusnak, a vállalat 
természetének és kockázatainak, valamint 
a kérdéses alkalmazott tevékenységeinek 
megfelelően határozzák meg; a halasztási 
szabályok szerinti javadalmazási 
jogosultság legfeljebb időarányosan illeti 
meg az alkalmazottat; a változó 
javadalmazási összetevők legalább 40%-
ának kifizetését elhalasztják; Egy 
különösen magas összeg változó 
javadalmazási összetevőjének esetében az 
összeg legalább 60 %-ának a kifizetését el 
kell halasztani, minimum három évvel;

Or. en

Indokolás

A Pénzügyi Stabilitási Tanács elvei alapján történő kiigazítás a bónuszok kifizetésének 
elhalasztására vonatkozólag. A módosítás szövege egyértelművé teszi azt a prioritást, hogy az 
összeget és a halasztás időtartamát az üzleti ciklus és az érintett személy, valamint az őt 
foglalkoztató szervezeti egység és a vállalat tevékenységei alapján határozzák meg, ezért a 
hároméves halasztási időszak csupán minimumkövetelmény, és adott esetben hosszabb 
időszakot is megállapíthatnak.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a változó javadalmazás a halasztott 
kifizetésű résszel együtt csak akkor kerül 
kifizetésre, vagy a rá vonatkozó 
jogosultság akkor illeti meg az 
alkalmazottat, amennyiben az a 
hitelintézet egésze pénzügyi helyzetének 
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megfelelően fenntartható, valamint a 
hitelintézet és az érintett személy 
teljesítményének megfelelően indokolt;

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) az alkalmazottaknak vállalniuk kell, 
hogy a javadalmazásukra vonatkozó 
megállapodásban foglalt, a 
felelősségteljes kockázatvállalás (risk 
alignment) hatásának gyengítésére nem 
alkalmaznak egyéni fedezeti stratégiákat, 
illetve a javadalmazásra és a felelősségre 
vonatkozó biztosítást.

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A méretük, a belső szervezetük, 
valamint tevékenységeik jellege, köre és 
összetettsége szempontjából jelentős 
hitelintézetek javadalmazási bizottságot 
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állítanak fel. A javadalmazási bizottságot 
úgy kell összeállítani, hogy képes legyen 
hozzáértő és független módon 
véleményezni a javadalmazási politikákat
és gyakorlatokat, valamint a kockázatok, a 
tőkeellátottság és a likviditás kezelésére 
létrehozott ösztönzőket. 
A javadalmazási bizottság felel a 
javadalmazásra vonatkozó – köztük az 
érintett hitelintézettel kapcsolatos 
kockázatra és kockázatkezelésre 
kihatással lévő – döntések előkészítéséért, 
amelyeket a felügyeleti feladatait ellátó 
vezető testületnek kell meghoznia. A 
javadalmazási bizottság elnöke és a tagok 
többsége az irányító testület olyan tagjai 
közül kerül ki, akik az érintett 
hitelintézetben nem látnak el vezetői 
feladatokat. Az ilyen döntések 
előkészítésekor a javadalmazási bizottság 
figyelembe veszi a részvényesek, a 
befektetők és a hitelintézet egyéb 
érintettjei hosszú távú érdekeit.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítására, hogy a javadalmazási politikát a vállalat, a részvényesek, a befektetők és 
egyéb érintettek hosszú távú érdekeinek megfelelően határozzák meg, a bizottsági tagok 
többségének és az elnöknek a vezetői feladatot nem végző igazgatók közül kell kikerülniük.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 3 a pont (új)
2006/48/EK irányelv
XII melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A XII. melléklet címe helyébe a 
következő cím lép:
AZ ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS A 
NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 
TECHNIKAI KRITÉRIUMAI
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Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy tükrözze az irányelvnek a Pénzügyi Stabilitási Tanácsra vonatkozó 
elvekkel történő összhangba hozása érdekében meghatározott új átláthatósági 
követelményeket.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 4 pont – c pont
2006/48/EK irányelv
XII melléklet – 2 rész – 15 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. A hitelintézet javadalmazási politikája 
és gyakorlata tekintetében a következő 
információt kell közzétenni a 
munkavállalók azon kategóriáira 
vonatkozóan, akiknek szakmai 
tevékenysége lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára:

15. A hitelintézet javadalmazási politikája 
és gyakorlata tekintetében a következő 
információt és annak legalább évente 
történő, rendszeres frissítését kell 
közzétenni az alkalmazottak azon 
kategóriáira vonatkozóan, akiknek szakmai 
tevékenysége lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára. A 
hitelintézeteknek méretük, valamint belső 
szervezetük és tevékenységük jellege, köre 
és összetettsége függvényében kell 
megfelelniük e követelményeknek:

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 4 pont – c pont
2006/48/EK irányelv
XII melléklet – 2 rész – 15 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a teljesítmény méréséhez és a kockázati 
kiigazításhoz használt kritériumokra 

(c) a javadalmazási rendszer 
kialakításának legfontosabb jellemzői, 
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vonatkozó információk; köztük a teljesítmény méréséhez és a 
kockázati kiigazításhoz használt 
kritériumokra vonatkozó információk, a 
halasztási szabályok és a javadalmazási 
jogosultságokra vonatkozó feltételek;

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 4 pont – c pont
2006/48/EK irányelv
XII melléklet – 2 rész – 15 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a bónuszrendszerek és bármely más, 
nem pénzbeli juttatás fő paraméterei és 
logikai alapja.”

e) a változó összetevőjű rendszerek és 
bármely más, nem pénzbeli juttatás fő 
paraméterei és logikai alapja;

Or. en

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I. melléklet – 4 pont – c pont
2006/48/EK irányelv
XII melléklet – 2 rész – 15 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a javadalmazással kapcsolatos 
összesített mennyiségi információk, 
tevékenységi körökre, felsővezetőkre és 
azon alkalmazottakra lebontva, akiknek a 
tevékenysége lényeges hatást gyakorol a 
hitelintézet kockázati profiljára, az 
alábbiak megjelölésével:
i. az adott pénzügyi évre vonatkozó 
javadalmazás összege, rögzített és változó 
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javadalmazás szerinti bontásban, valamint 
a kedvezményezettek száma;
ii. a változó javadalmazás összege és 
formája a következő bontásban: készpénz, 
részvények, részvényhez kapcsolt 
eszközök, egyéb;
iii. a ki nem fizetett, halasztott 
javadalmazás összege, megszerzett 
jogosultság és meg nem szerzett 
jogosultság szerinti bontásban;
iv. a pénzügyi év során megítélt halasztott 
javadalmazás kifizetett és a 
teljesítménynek megfelelő kiigazításokkal 
csökkentett összege;
v. a pénzügyi év során eszközölt új 
felvétellel járó kifizetések és 
végkielégítések, és ezek 
kedvezményezettjeinek száma; valamint
vi. a pénzügyi év során megítélt 
végkielégítések összege, a 
kedvezményezettek száma, valamint az egy 
fő részére megítélt legmagasabb összeg.
A hitelintézet igazgatósága esetében az e 
pontban említett mennyiségi információt 
az egyes igazgatókra vetítve is közzé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Pénzügyi Stabilitási Tanács G20-ak által jóváhagyott elveivel. 
Mivel az átláthatóság kulcsfontosságú eszköz, amely lehetővé teszi az érdekeltek számára a 
vállalatok elszámoltathatóságát, ezáltal megakadályozva a kockázatot jelentő elfogadhatatlan 
gyakorlatok alkalmazását, az előírt összesített mennyiségi információkat a vállalat üzleti 
tevékenységi köreire is le kell bontani annak érdekében, hogy a javadalmazási gyakorlatokat 
a különböző tevékenységekhez lehessen kötni. A meghozott igazgatási döntésekést végső soron 
a vállalatigazgatók felelnek, ezért a 2004/913/EK bizottsági ajánlással összhangban a 
javadalmazásukkal kapcsolatos előírt információkat egyénileg kell közzétenni.
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Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II. melléklet – 1 pont – a a pont (új)
2006/49/EK irányelv
I melléklet – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„14a. A 14. ponttól eltérve az intézmények 
a korrelációkereskedési portfólió 
tekintetében a következőképp is 
meghatározhatják az egyedi kockázatra 
vonatkozó tőkekövetelményt: Az 
intézmény kiszámítja i. azon, egyedi 
kockázatra vonatkozó tőkekövetelmények 
teljes összegét, amelyek a 
korrelációkereskedési portfóliónak csak a 
nettó hosszú pozícióira vonatkoznának, és 
ii. azon, egyedi kockázatra vonatkozó 
tőkekövetelmények teljes összegét, 
amelyek a korrelációkereskedési 
portfoliónak csak a nettó rövid pozícióira 
vonatkoznának. A két összeg közül a 
nagyobbik lesz a korrelációkereskedési 
portfólió tekintetében az egyedi 
kockázatra vonatkozó tőkekövetelmény.
Ezen irányelv alkalmazásában a 
korrelációkereskedési portfólió azon 
értékpapírosítási pozíciókból és azon, az 
n-dik nemteljesítéskor lehívható 
hitelderivatívákból áll, amelyek 
megfelelnek az alábbi kritériumoknak:
a) a pozíciók nem újra-értékpapírosítási 
pozíciók, nem valamely értékpapírosítási 
ügyletrész-sorozatra vonatkozó opciók, és 
nem olyan értékpapírosítási kitettségek 
derivatívái, amelyek valamely 
értékpapírosítási ügyletrész-sorozat 
bevételében nem képeznek arányos részt 
(kivéve többek között a mesterséges 
tőkeáttétellel képzett, kiemelkedően magas 
rangú értékpapírosítási-osztályt); 
valamint
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b) valamennyi referenciaeszköz egyszerű 
termék (single-name instrument), ideértve 
az egyszerű (single-name) 
hitelderivatívákat, amelyek esetében likvid 
kétirányú kereslet áll fenn. Ebbe 
beletartoznak az ezen 
referenciaeszközökön alapuló, 
általánosan forgalomban lévő indexek is. 
A kétirányú kereslet akkor jön létre, ha 
független és jóhiszemű vételi és eladási 
ajánlat áll fenn, és a legutolsó eladási 
árhoz vagy az aktuális jóhiszemű 
versenyképes vételi, illetve eladási 
ajánlattételi árhoz elfogadhatóan 
viszonyuló ár egy napon belül 
meghatározható, és az üzlet a kereskedési 
szokásoknak megfelelő viszonylag rövid 
időn belül ezen az áron megköthető.”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Bázeli Bizottságnak a korrelációkereskedés kizárásáról szóló 
határozatával.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II. melléklet – 1 pont – a b pont (új)
2006/49/EK irányelv
I melléklet – 14 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ab) A szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„14b. Azon pozíciók, amelyek 
referenciaeszközei között szerepel az 
alábbiak valamelyike, nem lehetnek 
korrelációkereskedési portfóliók részei:
a) olyan alapul szolgáló eszköz, amelyet 
hozzá lehet rendelni a 2006/48/EK 
irányelv 79. cikke (1) bekezdésének i. és h. 
pontjában felsorolt kitettségi osztályokhoz 
valamely hitelintézet nem kereskedési 
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könyvében; vagy
b) különleges célú gazdasági egységgel 
szembeni követelés.
Az intézmények a korrelációkereskedési 
portfólióba olyan pozíciókat is 
belefoglalhatnak, amelyek sem 
értékpapírosítási pozíciók, sem n-dik 
nemteljesítéskor lehívható 
hitelderivatívák, de ezen portfólióba 
tartozó egyéb pozíciókat fedeznek, feltéve 
hogy a 14a. pont b) alpontjában foglaltak 
szerinti likvid kétirányú kereslet áll fenn 
az eszközre vagy az annak alapjául 
szolgáló eszközökre.”

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Bázeli Bizottságnak a korrelációkereskedés kizárásáról szóló 
határozatával.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II. melléklet – 3 pont – d pont
2006/49/EK irányelv
V melléklet – 5 k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5ka. Az illetékes hatóságok kötelesek 
elismerni egy pótlólagos szavatolótőke-
teher belső módszerrel történő 
kiszámítását az I. melléklet 14a. pontjával 
összhangban a korrelációkereskedési 
portfólió tekintetében meghatározott 
tőkekövetelmény helyett, feltéve hogy az e 
pontban felsorolt összes feltétel teljesül. 
Ezen belső módszereknek megfelelően 
meg kell jeleníteniük valamennyi 
árkockázatot a 99,9 %-os 
konfidenciaintervallumban egyéves 
befektetési horizontra vonatkozóan, 
állandó kockázatot feltételezve, és a 
likviditás, a koncentráció, a fedezet és az 
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opcionalitás hatását kellően tükröző 
szükség szerinti kiigazításokkal. Az 
intézmény bármely olyan pozíciót 
belefoglalhat ezen módszerbe, amely a 
korrelációkereskedési portfólió pozícióival 
együtt van kezelve, és ez esetben 
kizárhatja ezeket a pozíciókat az e 
melléklet 5a. pontjában előírt módszer 
alól.
Különösen az alábbi kockázatokat kell 
megfelelően megjeleníteni:
i. az ügyletrész-sorozatba sorolt 
termékeknél a többszörös nemteljesítésből 
eredő kumulatív kockázat, beleértve a 
nemteljesítések rangsorolását is;
ii. a hitelkockázati felárhoz köthető 
kockázatok (credit spread risk), beleértve 
a gamma és a cross gamma hatásokat;
iii. az implikált korrelációk volatilitása, 
beleértve a felárak és a korrelációk közötti 
kereszthatást;
iv. báziskockázat, beleértve:
– az indexfelár és az indexet alkotó 
egyszerű (single-name) eszközök felárai 
közötti bázis; valamint
– az index implikált korrelációja és az 
egyedi (bespoke) portfóliók implikált 
korrelációja közötti bázis;
v. a megtérülési ráta volatilitása, mivel a 
megtérülési ráta befolyásolhatja az 
ügyletrész-sorozatok árait; valamint
vi. amennyiben az átfogó kockázatmérő 
módszer a dinamikus fedezésből származó 
előnyöket is magában foglalja, a fedezeti 
többletköltség (hedge slippage) és az ilyen 
fedezetek igazításának (rebalancing) 
potenciális költségei.
Ezen pont alkalmazásában az 
intézményeknek elegendő piaci adattal 
kell rendelkezniük ahhoz, hogy belső 
módszerükkel teljes mértékben fel tudják 
mérni ezen kitettségek legfontosabb 
kockázatait az e pontban meghatározott 
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előírásokkal összhangban, utóteszteléssel 
vagy más megfelelő eszközökkel 
bizonyítaniuk kell, hogy kockázatmérő 
módszereik megfelelően magyarázzák 
ezen termékek korábbi árváltozásait, és 
biztosítják, hogy el tudják különíteni 
azokat a pozíciókat, amelyek tekintetében 
jóváhagyással rendelkeznek arra, hogy e 
pont alapján belefoglalják őket a 
tőkekövetelménybe, azoktól a pozícióktól, 
amelyek tekintetében nem rendelkeznek 
ilyen jóváhagyással.
Az ezen pont hatálya alá tartozó portfóliók 
tekintetében az intézmény rendszeresen 
alkalmaz egyedi, előre meghatározott 
stressz-forgatókönyveket. Ezekkel a 
stressz-forgatókönyvekkel megvizsgálják a 
stresszhelyzet hatását a nemteljesítési 
rátákra, a megtérülési rátákra, a 
hitelkockázati felárra és a 
korrelációkereskedési részleg 
eredménykimutatásában szereplő 
korrelációkra. Az intézmény ezeket a 
stressz-forgatókönyveket legalább hetente 
alkalmazza, és legalább negyedévente 
beszámol az illetékes hatóságoknak az 
eredményekről, beleértve az intézmény 
ezen pont szerinti tőkekövetelményével 
való összehasonlításokat is. Amennyiben a 
stresszteszt a tőkekövetelménytől való 
jelentős elmaradást jelez, azt minden 
esetben időben jelenteni kell az illetékes 
hatóságnak. A stressztesztek eredményei 
alapján az illetékes hatóságok mérlegelik 
kiegészítő tőkekövetelmény előírását a 
korrelációkereskedési portfólió 
tekintetében, a 2006/48/EK irányelv 136. 
cikkének (2) bekezdésében 
meghatározottaknak megfelelően. Az 
intézmény legalább hetente kiszámítja az 
összes árkockázatra kiterjedő 
tőkekövetelményt.”

Or. en
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Indokolás

A szöveg összhangba hozása a Bázeli Bizottságnak a korrelációkereskedés kizárásáról szóló 
határozatával.
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INDOKOLÁS

Összefoglalás

A tőkekövetelmény-irányelv harmadik felülvizsgálatát a Bizottság 2009. július 13-án fogadta 
el. A javaslat fő elemei a következők:

 a javadalmazási politikákkal, különösen a bónuszokkal kapcsolatos egyértelmű 
szabályok, célszerű felügyeleti eszközök és szankciók bevezetése az elfogadhatatlan 
kockázatok vállalására ösztönző politikák elkerülése érdekében

 a kereskedési könyvben szereplő elemek tőkekövetelményeinek megszilárdítása1

 az újra-értékpapírosítások tekintetében fokozott tőkekövetelmények előírása2

A pénzügyi válság és az adófizetők által nyújtott széles körű támogatás iránti igény 
rámutattak a nemzetközi banki gyakorlatok gyengeségeire. 

Az, hogy a bankrendszerben nem állt rendelkezésre elegendő tőke, a válság központi eleme 
volt. A bankok kockázati modellje egyre inkább azt sugallta, hogy kevesebb tőkére van 
szükség a kereskedési tevékenységeik többségének fedezéséhez. 

A válság kialakulásával a tőkehiány hamar kitudódott, és nagyszabású közvetett és közvetlen 
állami támogatásra volt szükség. Az EU-ban a közvetlen állami beavatkozások összege 
mintegy 3900 milliárd eurót tett ki. 

Az adófizetők nem tolerálják tovább, hogy a bankok a nyereséget ugyan privatizálják, de a 
veszteségeket államosítják, különösen olyan évet követően, amely a kivételes 
kormánytámogatással elért magas nyereséget és bónuszokat hozott.

A bankszektorban alkalmazott javadalmazási politikák és különösen a túlzott bónuszok a 
hosszú távú stabilitás helyett rövid távú nyereségek hajszolására ösztönöztek. Minthogy az 
egyéni kereskedők és igazgatók központi szerepet töltenek be egy vállalat döntéshozatalában, 
e politikák súlyosbították a vállalatok és egyben a pénzügyi rendszer egészének a 
kockázatoknak való kitettségét.

A G20-ak és az EU széles körű reformprogramba kezdett a jövőbeli válságok megelőzése, a 
túlzott kockázatvállalásra ösztönző tényezők felszámolása és annak biztosítása érdekében, 
hogy a jövőben előforduló szanálásokért ne az adófizetők viseljék a felelősséget. Az előadó 
támogatja a Bizottság javaslatát mint e reformfolyamat részét, ugyanakkor javaslatokat tesz a 
bérezésre vonatkozó rendelkezések megerősítésére és a bázeli folyamat Parlament általi 
felügyeletének biztosítására.

Javadalmazás
                                               
1 eladás céljából rövid távra a bankok és befektetési vállalkozások tulajdonában lévő eszközök
2 olyan értékpapírosítások, amelyek alapjául értékpapírosítási pozíciók szolgálnak,
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A pénzügyi válságot követően a Bizottság közelről megvizsgálta a változó javadalmazást. A 
De Larosière-jelentés arra tesz javaslatot, hogy a bónuszok a teljesítményt tükrözzék és ne 
legyenek garantált juttatások, továbbá kifizetésüket osszák szét több évre. Ezeket az elveket a 
pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó ágazat javadalmazási politikáira vonatkozó 2009. április 20-i 
bizottsági ajánlás is átvette, és a jelen javaslat javadalmazási szövegének kiindulópontját is 
képezik.   A javaslat rendelkezik a pénzügyi és nem pénzügyi intézkedésekkel járó 
szankciókról és a tőkekövetelményekre vonatkozó bírságok emeléséről.  A bizottsági szöveg 
fokozott átláthatóságra és nyilvánosságra hozatalra vonatkozó követelményeket is előír.

2009 szeptemberében a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) jelentés tett közzé a 
felelősségteljes juttatási gyakorlatok alapelveiről, amelyet a G20-ak vezetői is jóváhagytak 
Pittsburgban.  Ezen elvek azokat a javadalmazási szerkezeteket kívánja felszámolni, amelyek 
túlzott kockázatvállalásra ösztönöznek vagy gyengítik a pénzügyi intézményeket. Az elvek öt 
területen határozzák meg a felelősségteljes juttatási gyakorlatok elemeit:

o kormányzás

o javadalmazás és tőke
o bérezési szerkezet és felelősségteljes kockázatvállalás

o közzététel
o felügyeleti felülvizsgálat

A helyes javadalmazási politikák új elvei

Az előadó által előterjesztett módosítások egy szilárd és tisztességes javadalmazási rendszer 
kialakítása érdekében igyekeznek megerősíteni és a javaslatba belefoglalni az FSB elveit. A 
tagállamok meghaladhatják az ezen javaslatban szereplő követelményeket, de lényeges, hogy 
erős minimumkövetelményekkel elkerüljék a szabályozási arbitrázsban rejlő kockázatokat. Az 
előadó ennélfogva az alábbi követelményeket javasolja:

 A bónuszokat hosszú távú teljesítmény alapján fizessék ki és azok óriási összegű 
végkielégítésekkel ne legyenek garantáltak, mert ez a teljesítmény elmaradását jutalmazza.

 A vállalat stabilitásának fenntartása prioritást képezzen, így a bónuszkifizetések ne 
korlátozzák a vállaltot abbéli képességében, hogy megerősítse tőkebázisát.

 Az FSB elvei különleges intézkedéseket írnak elő a kivételes kormánytámogatásban 
részesülő bankok számára. Az erkölcsi kockázatvállalás elkerülése végett a vállalatok 
kötelesek visszafizetni az adófizetők pénzét, megerősíteni a tőkebázisukat és csak ezt 
követően fizethetnek bónuszokat az igazgatóik számára.

 A bónuszok és a fizetés között kellő egyensúlyt kell kialakítani; és különösen az egyéni 
bónuszok nem érhetik el a teljes éves javadalmazás 50%-át. 

 A bónuszok legalább 50%-át részvényekben kell kifizetni.. A Bizottság 3177/2009 sz. 
ajánlásával összhangban a részvényeket legalább három évig meg kell tartani.
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 A bónuszok jelentős részét a kereskedés tárgyát képező termék üzleti ciklusának 
időtartamával arányosan halasztva fizessék ki, és e halasztott összetevőt a teljesítmény 
elmaradása esetében meg kell nyirbálni. 

 Minden esetben a bónuszok legalább 40%-át (a különösen nagy összegű bónuszok 60%-a) 
halasztva kell kifizetni. A halasztási időszak három évnél nem lehet rövidebb.

A vállalatirányítás, az átláthatóság és a közzététel javítását célzó rendelkezések

A szabályozási intézkedések és a felügyelet nem helyettesítik a tényleges vállalatátirányítást 
és az átláthatóságot. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi válság kialakulásakor a részvényesek nem 
rendelkeztek tényleges rálátással a bankok javadalmazási politikáira. Az előadó a 
következőket javasolja:

 A vállalatok állítsanak fel javadalmazási bizottságot politikáik áttekintésére.

 A bizottság elnöke és a tagjainak többsége a vezetői feladatot nem végző igazgatók közül 
kerüljön ki.

 A tagok feladatául a vállalat részvényesei, befektetői és egyéb érintettjei hosszú távú 
érdekeinek védelmét tűzzék ki.

 A vállalatok szervezeti egységenként és egyes igazgatónként lebontva hozzák 
nyilvánosságra javadalmazási politikáikat és kifizetéseiket.

Nemzeti és unió szintű teljesítménymutatók

Ezek az intézkedések egyértelműen a javadalmazási politikákban rejlő kockázati tényezők 
kiküszöbölésére összpontosítanak. Ugyanakkor az előadó aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
pénzügyi ágazat javadalmazási gyakorlatai torzítják az ösztönzőket a gazdaság egészében. A 
nemzeti felügyeleti szerveknek a javadalmazási politikákkal és kifizetésekkel kapcsolatban 
általuk összegyűjtött információkat arra kell használniuk, hogy nemzeti szinten felmérjék a 
pénzintézetek gyakorlatait, míg az Európai Bankfelügyeleti Hatóság európai szinten végzi el 
ugyanezt. A felmérés, a vállalatirányítás javítása, az érintettek bevonása és az átláthatóság 
javítása segítségével a közvélemény, a befektetők és a politikaformálók szélesebb körű 
következtetéseket vonhatnak majd le a pénzügyi ágazat javadalmazási gyakorlataival 
kapcsolatban. 

A bázeli követelmények végrehajtása: a kereskedési könyvre és az újra-
értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények

A tőkekövetelményekről szóló nemzetközi megbeszéléseket a Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottságon keresztül szervezik. A Bázelben elfogadott módosítások egy részét az EU is 
jóváhagyta1, és azok 2010. december 31-én lépnek életbe. A jelenlegi javaslat további, 
                                               

1 2009/111/EK irányelv, „CRD 2”
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Bázelben ugyanezzel a hatályba lépési időponttal elfogadott intézkedéseket is tartalmaz. A 
mélyebb reformról még mindig folynak a tárgyalások. E javaslat ezért a reformfolyamat egyik 
lépésének tekinthető.

Stabilabb bankok

A bankok elfogadták a magasabb tőkekövetelmények elvét, ugyanakkor halasztást 
szeretnének elérni ezen intézkedések bevezetése, illetve a meglévő eszközökre vonatkozó 
szerzett jogok kapcsán. A bankok indokolásukban a kölcsönzési kapacitásra és a 
reálgazdaságra gyakorolt lehetséges hatásokat helyezik előtérbe. Az előadó elismeri az 
erőteljes fellendülés elősegítésének fontosságát, és figyelemmel hallgatta ezeket az 
aggodalmakat. Ugyanakkor három fontos tényt is figyelembe kell venni:

1. Ezen intézkedések célja a kockázatok jelenlegi alulértékelésének kiigazítása a 
kereskedelmi könyvekben és az újra-értékpapírosítás során. E kiigazítás hiányában újra 
sérülékeny elemek jelennének meg a bankok egyenlegeiben, a meglévő gyengeségeket 
pedig nem kezelnék megfelelően. Nem kétséges, hogy amennyiben nem érünk el idejében 
előrelépést ezen intézkedésekkel kapcsolatban, akkor újabb komoly bankcsődök 
fenyegetnek.

2. A kereskedelmi könyvi eszközök a banki könyvhöz képest alulárazottak a tőkeköltségeik 
viszonylatában, ami a magasabb kockázattal járó kereskedelmi tevékenységre való túlzott 
középpontba kerülését ösztönzi. E költségnek a kiigazítása általánosságban anélkül 
csökkenti majd a fenti jelenséget, hogy a kölcsönzési tevékenység mérséklésére 
ösztönözne.

3. A javaslat alapelemeiről 2009 első felében született megállapodás Bázelben, tehát a 
bankok 18 hónapot kaptak a követelmények határidőre való teljesítésére. A megállapodás 
óta a bankok 2009. évi bevételeik jelentős részét – egy bizonyos hányad kivételével –
osztalék és személyzeti bónusz formájában kifizették, ami azt jelzi, hogy saját megítélésük 
szerint is képesek a bázeli kötelezettségvállalások teljesítésére.

Az előadó ezért támogatja a Bizottságnak a bázeli megállapodás végrehajtására irányuló 
javaslatait. Az előadó három területen javasol módosításokat:

Először is a szövegnek tükröznie kell azt a bázeli határozatot, amelynek értelmében a 
korrelációkereskedést kizárják a kereskedelmi könyvre vonatkozó új követelmények alól.

Másodszor, Bázelben megbeszélések folynak a korrelációkereskedésre vonatkozó alsó 
küszöbértékek meghatározásáról. Mivel a kérdést még nem elemezték teljes körűen, egyelőre 
korai lenne ilyen intézkedést bevezetni. Az előadó ezért javasolja, hogy amennyiben azokról 
Bázelben megállapodás születik, a küszöbértékeket felhatalmazás alapján vezessék be.

Harmadszor, komoly indokok szólnak a Bizottság arra vonatkozó javaslata mellett, hogy a 
rendkívül bonyolult újra-értékpapírosítási műveletekkel kapcsolatos eljárásokat a felügyeleti 
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szerv előzetes jóváhagyásától kelljen függővé tenni. A bankok kellő gondosságának hiánya 
olyan súlyos kockázatoknak tette ki a rendszert, amelyet nem láttak át teljesen, s ez 
kulcsszerepet játszott a válságban. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a szabályozási biztonság 
és a további munkaterhelés miatt a a felügyeleti szervekre háruló túlterheltségnek a 
megelőzése érdekében világosan és pontosan meghatározzák az ilyen újra-
értékpapírosításokat. Az intézkedés meghatározását ezért a Parlament felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokra vonatkozó eljárás szerinti jóváhagyásához kell kötni.

Erősebb parlamenti felügyelet

A Bizottság megállapodásokra irányuló tárgyalásokat folytat az EU nevében Bázelben. 
Elfogadhatatlan az EU demokratikus intézményei számára, hogy ne tudjanak ténylegesen 
hozzájárulni e folyamathoz, különösen az alapvető, nem technikai, hanem politikai reformok 
tárgyalásakor, amilyen jelenleg zajlik Bázelben. A második tőkekövetelmény-irányelv 
felülvizsgálati záradékot is tartalmazott, amely alapján a Bizottságnak 2009 végéig jelentést 
kellett készítenie e szélesebb körű reformokról. Az átfogó értékelés jelenleg zajlik. 
Létfontosságú, hogy az értékelés lezárása után, de további bázeli megállapodások megkötése 
előtt a Bizottság kezdjen tényleges párbeszédet a Parlamenttel annak biztosítására, hogy 
egyértelmű demokratikus mandátum alapján tárgyaljon.


