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RÖVID INDOKOLÁS

1. Az ESRB-ről szóló bizottsági javaslat

A Bizottság javaslata egy olyan csomag része, melynek célja az EU ellenőrzési keretének 
javítása a Larosière-csoport javaslatai alapján. Ezek a javaslatok a meglévő ellenőrzési keret 
jelenlegi pénzügyi válság alatt megmutatkozó gyengeségeit kívánják kiküszöbölni. 

Az ESRB lenne az integrált uniós ellenőrzési struktúra alapköve, így hozzájárulna a belső 
piac jobb működéséhez. Teljesen új és – ebben a formában – példa nélküli európai szervnek 
tervezik, jogi személyiség nélkül. Célja az európai makroprudenciális perspektíva 
megvalósítása, amely az elaprózott egyéni kockázatelemzés problémájával foglalkozik, a 
korai előrejelzési mechanizmusok hatékonyságának javítása, valamint annak érdekében, hogy 
az illetékes hatóságok a kockázatelemzések nyomán cselekedni tudjanak.

A Bizottság javaslata szerint az ESRB egy igazgatótanácsból, egy irányítóbizottságból és egy 
titkárságból állna, az utóbbit az Európai Központi Bank biztosítaná. Az igazgatótanács –
vagyis az irányító szerv – tagjai közé tartozna valamennyi nemzeti központi bank elnöke. Az 
Európai Rendszerkockázati Testületet létrehozó rendeletet egy tanácsi határozat egészít ki, 
amely az Európai Központi Bankra (EKB) ruházza az ESRB titkárságának biztosításával 
kapcsolatos feladatokat.

2. A vélemény előadójának álláspontja

Az előadó üdvözli az ESRB létrehozását. A válság megmutatta, hogy a nemzeti hatóságok 
mikrofelügyelete nem elegendő ahhoz, hogy a rendszeres kockázatokat kellő gyorsasággal 
azonosítsák és elhárítsák. Fontos egy egész Európára kiterjedő olyan (makrofelügyeleti) 
rendszert létrehozni, amely a pénzügyi stabilitást fenyegető esetleges kockázatokat felügyeli 
és adott esetben megakadályozza, a rendszerkockázatokkal kapcsolatban korai 
figyelmeztetéseket tud kiadni és azok elhárításához konkrét intézkedéseket tud javasolni. 
Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a makroökonómiai fejlemények és a pénzügyi rendszer 
közötti kölcsönhatásokat a teljes képet figyelembe véve lehessen követni. Érdemes továbbá 
erősíteni az együttműködést az IMF-el, a pénzügyi stabilitásért felelős tanáccsal és a 
harmadik országok megfelelő szerveivel. A rendszerkockázatok felügyelete növeli a pénzügyi 
piac stabilitását, csökkenti az újabb pénzügyi válság kialakulásának esélyét, így az európai 
pénzügyi piacot, mint működési területet vonzóbbá teszi.

A vélemény előadója módosításokat javasol a tervezett felügyeleti struktúra javítása 
érdekében. Az ESRB megbízását alapvetően egyértelműen a pénzügyi ágazatra kell 
korlátozni, amely nem tartalmazhatja a hitel- és költségvetési politikát. A kockázatok 
értékelésénél az EU az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében meghatározott 
valamennyi célját megfelelően figyelembe kell venni.

Az igazgatótanácsi szavazásnak a bizottsági javaslat 10. cikkében meghatározottak szerint, 
kizárólag az „egy tag egy szavazat” elve alapján kell zajlania; a szavazatokat nem szabad 
súlyozni.
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Az irányítóbizottság tekintetében az előadó azt javasolja, hogy ezeknek legyen tagja a 
tagállami bankok 5 képviselője, mivel a makroprudenciális felügyelethez a tagállami 
jegybankok kiegyensúlyozott képviseletére van szükség az irányítóbizottságban annak 
érdekében, hogy elkerüljék a nem jegybanki képviselet túlsúlyát.

Ezen felül meg kell fontolni a gazdaságpolitikai szereplők irányítóbizottságba való további 
bevonását, különösen az európai szakszervezetek egy-egy képviselőjének európai szintű 
bevonását.

Az információ gyűjtése és cseréje tekintetében biztosítani kell a feladatok nemzeti 
hatóságoktól független, önálló ellátását. Ezért biztosítani kell az adatokhoz való gyors és 
rendszeres hozzáférést.

A lehető legjobb átláthatóságot kell biztosítani. Az értékeléseknek alaphelyzetben 
nyilvánosnak kell lenniük, a titkosítást alaposan indokolni kell és az csak külön határozattal 
engedélyezhető. Az értékelések adatait (megfelelően) névtelenül kell nyilvánosan 
hozzáférhetővé tenni, ez hozzájárulhat a javaslatok minőségének javulásához.

Az Európai Parlamentnek a Tanáccsal és a Bizottsággal azonos hatáskörrel kell rendelkeznie 
és különösen lehetővé kell tenni számára, hogy az ESRB-t vizsgálatok folytatásával bízza 
meg.

Egyértelműen kell szabályozni az ESRB felelősségét. Mindenesetre figyelembe kell venni, 
hogy a jelenlegi javaslat szerint csak nem kötelező erejű javaslatokra van lehetőség és az 
ESRB-re nem hárítanak végrehajtási feladatokat.

Összefoglalva, a javasolt felügyeleti rendszer az első lépés a harmonizált európai felügyeleti 
rendszer megvalósításának hosszú távú célja felé, amelyben egy központi európai hatóság 
látja el a szabályozói hatáskörrel rendelkező hatósági funkciót a határokon átnyúló, 
rendszerrel kapcsolatos nagyobb pénzügyi és hitelintézetek (-csoportok) tekintetében. A 
rendszerrel kapcsolatos hitelintézetek tekintetében az illetékes hatóságoknak kell betölteniük 
az európai felügyeleti hatóság szerepét, míg a kizárólag nemzeti szinten működő intézeteket a 
szubszidiaritás elvének megőrzése mellett kizárólag nemzeti szinten szabad felügyelni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

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.

(7) Az Uniónak 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 uniós szintű 
makroprudenciális felügyeletért lesz 
felelős. Az ESRB elemzéseit a pénzügyi 
ágazatra kell korlátozni, és nem érinthetik 
a bérpolitikát és a költségvetési politikát.

Módosítás 2

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) öt tagállami jegybank elnöke, akiket az
igazgatótanács azon tagjai választanak
maguk közül két évre, akik egyben az EKB 
Általános Tanácsának is tagjai;

Módosítás 3

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 

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

címzett nem adott kielégítő magyarázatot 
az intézkedés elmulasztására, az ESRB 
erről tájékoztatja a Tanácsot, a Bizottságot,
és adott esetben az érintett európai 
pénzügyi felügyeleti hatóságokat.

Módosítás 4

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



AD\813229HU.doc 7/7 PE438.153v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím A pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyelete és az Európai 
Rendszerkockázati Testület felállítása

Hivatkozások COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Illetékes bizottság ECON

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

JURI
7.10.2009

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Evelyn Regner
5.10.2009

Vizsgálat a bizottságban 3.12.2009 28.1.2010

Az elfogadás dátuma 28.4.2010

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

22
0
1

A zárószavazáson jelen lévő tagok Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-
Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard 
Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva 
Lichtenberger, József Szájer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Kay Swinburne


