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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

A De Larosière-jelentés ajánlásai alapján a Bizottság javaslatokat tett közzé az új európai 
pénzügyi felügyeleti architektúrára vonatkozóan. A Bizottság által 2009. szeptember 23-án 
kiadott jogalkotási javaslatok célja:

- a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS) létrehozása az egyes pénzügyi 
intézmények felügyelete (a „mikroprudenciális felügyelet”) érdekében, amely az új 
európai felügyeleti hatóságokkal (EFH-kkal1) együttműködő nemzeti pénzügyi 
felügyeletek hálózatából áll, így a fölérendelt európai pénzügyi felügyeleti kerethez a 
helyi és a mikroprudenciális felügyeleti szervek szaktudása társul;

- az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) létrehozása a pénzügyi rendszer 
egészét érintő stabilitási kockázatok figyelemmel kísérésére és értékelésére 
(„makroprudenciális felügyelet”). 

Az EFH-k a Közösség jogi személyiséggel rendelkező szervei lesznek, azzal a céllal, hogy 
hozzájáruljanak: i) a belső piac szabályozási és felügyeleti szintjének javításához, ii) a 
pénzügyi piacok integritásának és szabályos működésének biztosításához, valamint iii) a 
pénzügyi rendszer stabilitásának megóvásához, egyidejűleg megerősítve az európai és 
nemzetközi felügyeleti koordinációt. 

Az előadó álláspontja

Az előadó lényegében támogatja a javaslatot, és szándékában áll a Jogi Bizottság véleményét 
konstruktív módon belefoglalni a vezető bizottság munkájába. Úgy véli, hogy az EU 
pénzpiacának és pénzintézeteinek messzemenő reformjára van szükség ahhoz, hogy a piaci 
versenyt az azonos feltételek megteremtésével fokozzuk, valamint biztosítsuk az intézkedések 
és a rendeletek következetességét. Úgy véli, hogy a javaslat az ebben a véleménytervezetben 
javasolt finomhangolással és innovációkkal alapvető fontosságú ahhoz, hogy biztosítsuk a 
hatékony felügyeletet és szabályalkotást, valamint hogy azonosítsuk a pénzügyi rendszerben 
rejlő kockázatokat.

Az előadó szilárd meggyőződése, hogy a Hatóság döntéshozójának nem szabad oly módon 
működnie, ami alááshatja a nemzeti felügyeleti szervek azon képességét, hogy leadják 
szabályozói feladatukat vagy olyan módon, ami elősegítheti a szabályozási bizonytalanságot a 
helyi felügyelet alatt álló önálló entitások számára2. Ezért kizárólag a 10. cikk (3) 

                                               
1 E hatóságok az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóság (EIOPA) és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA).
2 Az Európai Bíróság Meroni-ügyben (Meroni kontra Magas Hatóság, C-9/56 és 10/56, 1958, E.C.R. 133 és 157) 
hozott ítéletében szereplők szerint intézmény nem delegálhat olyan hatásköröket, amelyekkel maga sem 
rendelkezik. Ha a Hatóság megkapja a hatáskört ahhoz, hogy eldöntse, hogy az illetékes nemzeti hatóság 
betartotta-e a közösségi jogszabályokat a 9.6. és 11.3. cikkben felajánlottak szerint, ebbe beletartozna egy olyan 
hatáskör Hatóságra való ruházása, amely a meghatározott végrehajtói hatáskörökön túlmutat, és amelyben olyan 
ügyekben kellene döntéseket hozni, amelyek esetében a jogszabályok megfelelő alkalmazása vitatott.
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bekezdésében említett vészhelyzetekre kell korlátozni azt a lehetőséget, hogy a Hatóság 
egyéni határozatokat fogadhasson el a pénzpiaci résztvevőkkel kapcsolatban. 

A mindennapos helyzetek vonatkozásában a Jogi Bizottság széles körben támogatott 
kompromisszum alapján módosításokat fogadott el a Hatóságok azon hatáskörére 
vonatkozóan, hogy a pénzpiaci szereplőknek címzett egyedi határozatokat hozhatnak 
mindennapos helyzetekben (a 9. cikk (6) bekezdése és a 11. cikk (4) bekezdése), a Hatóság és 
a Bizottság között követendő eljárást javasolva a Hatóságok hatásköreinek az EUSz. 17. 
cikkének (1) bekezdése és az EUMSz. 258. cikke értelmében a Bizottságra ruházott 
hatáskörök jobb összehangolása érdekében.

A kötelező érvényű szabályokat kizárólag EU-szinten kell megfogalmazni, méghozzá vagy az 
EU intézményeinek kell megfogalmazniuk őket, vagy az európai felügyeleti hatóságoknak, 
ezen intézmények felügyelete mellett, így tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét. 
Mindazonáltal az előadó úgy véli, hogy létfontosságú az olyan értelmezések elkerülése, 
amelyek nem arányosak a cél szempontjából, terjengősen részletesek vagy bizonyos 
esetekben nem megfelelőek a gyors és valódi párbeszéd nélküli megírás következményeként. 
Ezért az előadó határozottan támogatja a piac résztvevőinek a döntéshozatali folyamatban 
való részvételét. 

Az összehangoltság és az információk megosztása mikro- és makroszintek között 
létfontosságú. Fontos azonban, hogy a Hatóság bármiféle hatásköre ezen a területen 
összhangban legyen a szakmai titoktartás kötelezettségeivel az EU jogszabályaiban 
lefektetetteknek megfelelően, hogy a bizalmas információ hozzáférhetetlen maradjon az 
illetéktelen szervek és hatóságok számára. Annak figyelembe vétele is alapvető fontosságú, 
hogy bizonyos esetekben az illetékes hatóságok hatáskörén túl nyilvánosságra hozandó 
aggregált adatok névtelenné tétele nehéz lesz1. Ennek megfelelően az előadó úgy véli, hogy a 
bizalmas adatokat következetesen meg kell védeni az EU jogszabályainak megfelelően. 

E fő kérdések mellett az előadó szilárd meggyőződése, hogy a Hatóság közvetítő szerepét 
jobban meg kell határozni és tovább kell javítani . Ezenkívül a Hatóságnak fokozottabban 
jelen kell lennie a nemzetközi színtéren, míg megállapodásainak továbbra is nem kötelező 
jellegűnek kell maradniuk. Elő kell segíteni a további intézkedéseket az átláthatóság növelése 
és az igazgatási normák használatának ösztönzése érdekében. 

Végül, az előadó úgy véli, hogy tovább kell gondolkodni annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók és a befektetők védelme a pénzpiacokon kielégítő módon tükröződjék a 
javaslatban.

MÓDOSÍTÁSOK

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

                                               
1 Például bizonyos tagállamokban a piacok kisszámú nagy résztvevőre vannak korlátozva. Ezért bármely 
aggragált adat nyilvánosságra hozatala egyes cégekről szóló információk nyilvánosságra hozatalát jelentené.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság 
jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi 
rendszer egészét egyaránt érintő 
hiányosságokat tárt fel a pénzügyi 
felügyelet terén. A nemzeti szintű 
felügyeleti modellek nem tudtak lépést
tartani az integrálódó és összekapcsolódó 
európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a 
pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban 
határokon átnyúló tevékenységet 
folytatnak. A válság emellett komoly 
hiányosságokat tárt fel a nemzeti 
felügyeletek közötti együttműködés, 
koordináció, a közösségi jog 
alkalmazásában megvalósított 
következetesség és a bizalom terén is.

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság
jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi 
rendszer egészét egyaránt érintő 
hiányosságokat tárt fel a pénzügyi 
felügyelet terén. A nemzeti szintű 
felügyeleti modellek bizonyítottan 
elégtelenek ahhoz, hogy lépést tartsanak
az integrálódó és összekapcsolódó európai 
pénzügyi piacokkal, amelyeken a pénzügyi 
vállalkozások egyre gyakrabban határokon 
átnyúló tevékenységet folytatnak. A válság 
emellett komoly hiányosságokat tárt fel a 
nemzeti felügyeletek közötti 
együttműködés, a koordináció, a közösségi 
jog alkalmazásában megvalósított 
következetesség és a bizalom terén is.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A közösségi jog helyes és teljes körű 
végrehajtása alapvető előfeltétele a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének, a pénzügyi rendszer 
stabilitásának, továbbá a pénzügyi piaci 
szereplők egyenlő közösségi
versenyfeltételeinek. Ezért olyan 
mechanizmust kell kialakítani, amelynek 
segítségével a Hatóság fel tud lépni a 
közösségi jog helytelen vagy nem kielégítő 
végrehajtásával szemben. Indokolt, hogy a 
mechanizmus olyan területeken legyen 
alkalmazható, ahol a közösségi 
jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli 
kötelezettségeket írnak elő.

(17) Az uniós jog helyes és teljes körű 
végrehajtása alapvető előfeltétele a 
pénzügyi piacok integritásának, 
hatékonyságának és szabályos 
működésének, a pénzügyi rendszer 
stabilitásának, továbbá a pénzügyi piaci 
szereplők egyenlő uniós
versenyfeltételeinek. Ezért olyan 
mechanizmust kell kialakítani, amelynek 
segítségével a Hatóság fel tud lépni
azokban az esetekben, amikor az uniós 
jogot nem hajtják végre. Indokolt, hogy a 
mechanizmus olyan területeken legyen 
alkalmazható, ahol a közösségi 
jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli 
kötelezettségeket írnak elő.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Arra a kivételes esetre, ha az illetékes 
hatóság tartósan tétlen maradna, célszerű 
lehetővé tenni a Hatóság számára, hogy 
utolsó lehetőségként a pénzügyi 
intézményeknek címzett határozatokat 
fogadjon el. E hatáskört olyan kivételes 
körülményekre kell korlátozni, amelyekben 
az illetékes hatóság nem tartja be a neki 
címzett határozatot és amelyekben a 
közösségi jog a jelenlegi vagy jövőbeni 
európai uniós rendeletek értelmében 
közvetlenül alkalmazandó a pénzügyi 
intézményekre.

(20) Arra a kivételes esetre, ha az illetékes 
hatóság tartósan tétlen maradna, célszerű 
lehetővé tenni a Hatóság számára, hogy 
utolsó lehetőségként és csak sürgős 
helyzetekben a pénzügyi intézményeknek 
címzett határozatokat fogadjon el. E 
hatáskört olyan kivételes körülményekre 
kell korlátozni, amelyekben az illetékes 
hatóság nem tartja be a neki címzett 
határozatot és amelyekben a közösségi jog 
a jelenlegi vagy jövőbeni európai uniós 
rendeletek értelmében közvetlenül 
alkalmazandó a pénzügyi intézményekre.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A közös felügyeleti kultúra kialakítása 
céljából a Hatóságnak tevékenyen elő kell 
mozdítania a felügyeleti konvergenciát a
Közösségben.

(25) A közös felügyeleti kultúra kialakítása 
céljából a Hatóságnak tevékenyen elő kell 
mozdítania a felügyeleti konvergenciát az 
Unióban a tagállamok adóügyi 
kötelezettségeinek teljes mértékű 
tiszteletben tartása mellett.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) A pénzügyi szolgáltatások 
globalizációját és a nemzetközi standardok 
megnövekedett jelentőségét tekintve a 
Hatóságnak elő kell mozdítania a 
Közösségen kívüli felügyeletekkel 
folytatott eszmecserét és együttműködést.
Az Unión kívüli hatóságokkal való 
kapcsolatokban és nemzetközi fórumokon 
azonban teljes körűen tiszteletben kell 
tartania az európai intézmények létező 
feladatait és hatásköreit. A Hatóságnak 
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hasznára kell tudnia fordítani azt az 
együttműködést is, amelyet a Bizottság 
már fenntart nemzetközi fórumokkal.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Kötelességei eredményes teljesítése 
érdekében a Hatóságot indokolt 
feljogosítani a szükséges információk 
kikérésére. A pénzügyi piaci szereplők 
beszámolási kötelezettségeinek 
megkettőzését elkerülendő, ezeket az 
információkat jellemzően annak a nemzeti 
felügyeleti hatóságnak kell megadnia, 
amely a legközelebb található a pénzügyi 
piacokhoz és a pénzügyi piaci 
szereplőkhöz. Arra az esetre azonban, ha 
az illetékes nemzeti hatóság nem adja meg 
vagy nem képes megadni kellő időben a 
kért információt, a Hatóságnak célszerű 
jogot biztosítani arra is, hogy a pénzügyi 
piaci szereplőktől és más felektől 
közvetlenül kérhesse az információkat. A 
tagállamok hatóságait célszerű kötelezni 
arra, hogy támogassák a Hatóságot az ilyen 
közvetlen megkeresések teljesítésében.

(31) Kötelességei eredményes teljesítése 
érdekében a Hatóságot indokolt 
feljogosítani a szükséges információk 
kikérésére. A pénzügyi piaci szereplők 
beszámolási kötelezettségeinek 
megkettőzését elkerülendő, ezeket az 
információkat jellemzően annak a nemzeti 
felügyeleti hatóságnak kell megadnia, 
amely a legközelebb található a pénzügyi 
piacokhoz és a pénzügyi piaci 
szereplőkhöz, azzal a kikötéssel, hogy 
bizalmas információk nem szolgáltathatók 
ki az arra jogosulatlan szerveknek vagy 
hatóságoknak. Arra az esetre azonban, ha 
az illetékes nemzeti hatóság nem adja meg 
vagy nem képes megadni kellő időben a 
kért információt, a Hatóságnak célszerű 
jogot biztosítani arra is, hogy a pénzügyi 
piaci szereplőktől és más felektől 
közvetlenül kérhessen információkat. A 
tagállamok hatóságait célszerű kötelezni 
arra, hogy támogassák a Hatóságot az ilyen 
közvetlen megkeresések teljesítésében.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az Európai Rendszerkockázati 
Testület működésének, továbbá 
figyelmeztetései és ajánlásai nyomon 
követésének kiteljesítéséhez 

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

elengedhetetlen a Hatóság és az Európai 
Rendszerkockázati Testület közötti szoros 
együttműködés. A Hatóságnak ezért 
minden releváns információt meg kell 
osztania az Európai Rendszerkockázati 
Testülettel. Egyedi vállalkozásokkal 
kapcsolatos információkat azonban csak 
indokolt kérésre szabad kiadnia és azokat 
következetesen és az EU jogszabályaival 
összhangban kell védeni. Az Európai 
Rendszerkockázati Testület által a 
Hatóságnak vagy egy nemzeti felügyeleti 
hatóságnak címzett figyelmeztetések vagy 
ajánlások kézhezvételét követően a 
Hatóságnak azonnal intézkednie kell és 
gondoskodnia kell a nyomon követésről.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A válsághelyzetekben a tagállamok 
alapvető felelőssége, hogy megőrizzék a 
pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a 
nehézségekkel küzdő pénzügyi
intézmények stabilizálására és 
megmentésére. A Hatóság intézkedése, 
amelyet olyan vész- vagy vitarendezési 
helyzetben hozott, amely valamely 
pénzügyi intézmény stabilitását fenyegeti, 
nem gyakorolhat hatást a tagállamok 
pénzügyi felelősségére. Célszerű létrehozni 
ezért egy mechanizmust, amelynek 
segítségével a tagállamok kérhetik, hogy a 
Hatóság döntését vegyék újból fontolóra.

Módosítás 10
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság a 97/9/EK irányelv, a 
98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, 
a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 
2003/71/EK irányelv, a 2004/25/EK 
irányelv, a 2004/39/EK irányelv, a 
2004/109/EK irányelv, a 2005/60/EK 
irányelv, a 2009/65/EK irányelv, a 
2002/65/EK irányelv, a 2006/49/EK 
irányelv (az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság prudenciális felügyeletet érintő 
hatáskörének sérelme nélkül), a(z) … 
irányelv [a jövőbeli ABAK-irányelv], és a 
… rendelet [a jövőbeli, hitelminősítő 
intézetekről szóló rendelet], valamint az 
ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és 
határozat, és a Hatóságra feladatokat 
ruházó bármely további közösségi 
intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

(2) A Hatóság a 97/9/EK irányelv, a 
98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, 
a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK 
irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 
2003/71/EK irányelv, a 2004/39/EK 
irányelv, a 2004/109/EK irányelv, a 
2005/60/EK irányelv, a 2009/65/EK 
irányelv, a 2002/65/EK irányelv, a 
2006/49/EK irányelv (az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság prudenciális 
felügyeletet érintő hatáskörének sérelme 
nélkül), a(z) … irányelv [a jövőbeli 
ABAK-irányelv], és a … rendelet [a 
hitelminősítő intézetekről szóló jövőbeli
rendelet], valamint az ezeken alapuló 
összes irányelv, rendelet és határozat, és a 
Hatóságra feladatokat ruházó bármely 
további közösségi intézkedés alkalmazási 
körén belül jár el.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. 
a belső piac működőképességének 
fokozásához, különösen a szabályozás és 
felügyelet magas, hatékony és egyenletes 
szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, 
iii. a pénzügyi piacok integritásának, 
eredményességének és szabályos 
működésének biztosításához, iv. a 
pénzügyi rendszer stabilitásának 
megóvásához és v. a nemzetközi 
felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E 
célból a Hatóság a felügyeleti 
konvergencia elősegítésével és az Európai 

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

valamint a globális versenyképesség 
biztosításának szükségességét. E célból a 
Hatóság a felügyeleti konvergencia 
elősegítésével és az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak nyújtott 
véleményekkel hozzájárul az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett közösségi 
jogszabályok következetes, hatékony és 
eredményes alkalmazásához.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát 
ki a 8. cikkben meghatározottak szerint;

b) nem kötelező érvényű iránymutatásokat 
és ajánlásokat bocsát ki a 8. cikkben 
meghatározottak szerint;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Technikai standardok Technikai standardok – felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a 
Hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat a technikai 
standardokról a pénzügyi piac 
résztvevőinek a rájuk vonatkozó szabályok 
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potenciális költségeket és hasznokat. megfogalmazásába történő bevonásával 
annak biztosítására, hogy e szabályok 
céljaikkal arányosak és nem túlzók, 
valamint elemzi a kapcsolódó potenciális 
költségeket és hasznokat.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság a standardokat
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokként
rendeletek vagy határozatok útján fogadja 
el, az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ESFS keretében következetes, hatékony 
és eredményes felügyeleti gyakorlatok 
létrehozása, és a közösségi jogszabályok 
közös, egységes és következetes 
alkalmazásának biztosítása céljából a 
Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a 
pénzügyi piaci szereplőknek címzett 
iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki.
A Hatóság nyilvános konzultációt folytat 
az iránymutatásokról és az ajánlásokról, 
valamint elemzi a kapcsolódó potenciális 
költségeket és hasznokat. Az 
iránymutatásokat az ügynökség 
weboldalán teszik közzé.

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

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

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

az iránymutatásokat és az ajánlásokat, 
indokairól tájékoztatja a Hatóságot. A 
Hatóság nyilvánosságra hozza ezeket az 
indokokat, miután az illetékes hatóságot 
idejében tájékoztatta erre irányuló 
szándékáról.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi szabályok következetes 
alkalmazása

Az uniós jog alkalmazásának 
elmulasztása

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

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

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

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes 
hatóság, az Európai Parlament, a Tanács
vagy a Bizottság kérésére, vagy saját 
kezdeményezésére és az érintett illetékes 
hatóság tájékoztatását követően 
kivizsgálhatja az uniós jog
alkalmazásának feltételezett
elmulasztását.

A 20. cikkben meghatározott hatáskörök
sérelme nélkül az illetékes hatóság minden 
olyan információt haladéktalanul a Hatóság 
rendelkezésére bocsát, amelyet a Hatóság a 
vizsgálatához szükségesnek tart.

A 20. cikkben meghatározott hatáskörök 
sérelme nélkül az illetékes hatóság minden 
olyan információt haladéktalanul a Hatóság 
rendelkezésére bocsát, amelyet a Hatóság a 
vizsgálatához szükségesnek tart.

(3) A Hatóság legkésőbb a vizsgálat 
megkezdésétől számított két hónapon belül 
ajánlást címezhet az érintett illetékes 
hatósághoz, amelyben meghatározza a 
közösségi jognak való megfeleléshez 
szükséges intézkedéseket.

(3) A Hatóság legkésőbb a vizsgálat 
megkezdésétől számított két hónapon belül 
ajánlást címezhet az érintett illetékes 
hatósághoz, amelyben meghatározza az 
uniós jognak való megfeleléshez szükséges 
intézkedéseket.
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Az illetékes hatóság az ajánlás 
kézhezvételétől számított tíz munkanapon 
belül tájékoztatja a Hatóságot a közösségi
jognak való megfelelés érdekében hozott 
vagy hozandó intézkedéseiről.

Az illetékes hatóság az ajánlás 
kézhezvételétől számított tíz munkanapon 
belül tájékoztatja a Hatóságot az uniós
jognak való megfelelés érdekében hozott 
vagy hozandó intézkedéseiről.

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg a 
közösségi jognak a Hatóság ajánlásának 
kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül, a Bizottság a Hatóságtól kapott 
tájékoztatást követően vagy saját 
kezdeményezésére határozatot hozhat, 
amelyben előírja az illetékes hatóság 
számára, hogy hozza meg a közösségi
jognak való megfeleléshez szükséges 
intézkedéseket.

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg
az uniós jognak a Hatóság ajánlásának 
kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül, a Bizottság a Hatóságtól kapott 
tájékoztatást követően vagy saját 
kezdeményezésére határozatot hozhat, 
amelyben előírja az illetékes hatóság 
számára, hogy hozza meg az uniós jognak 
való megfeleléshez szükséges 
intézkedéseket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 258. cikke szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes 
hatóság nem felel meg az e cikk (4) 
bekezdésében említett határozatnak az 
abban meghatározott időtartamon belül, és 
ha a belső piaci verseny egyenlő 
feltételeinek fenntartása vagy 
helyreállítása, illetve határokon átnyúló 
tevékenységek esetén a pénzügyi rendszer 
szabályos működésének és integritásának 
biztosítása érdekében szükséges, hogy az 
illetékes hatóság kellő időben orvosolja a 



AD\813230HU.doc 15/22 PE430.969v02-00

HU

vonatkozó előírásai a pénzügyi piaci 
szereplőkre közvetlenül alkalmazandók – a 
pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi 
határozatot hozhat, amelyben előírja a 
közösségi jog szerinti kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve tevékenységek 
megszüntetését.

megfelelés hiányát, a Hatóság –
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok vonatkozó előírásai a 
pénzügyi piaci szereplőkre közvetlenül 
alkalmazandók – a pénzügyi piaci 
szereplőnek címzett egyedi határozatot 
hozhat, amelyben előírja az uniós jog 
szerinti kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges intézkedések meghozatalát, 
beleértve tevékenységek megszüntetését.
Valamely egyedi határozat elfogadását 
megelőzően a Hatóság erről tájékoztatja a 
Bizottságot.
A Bizottság biztosítja, hogy a határozat 
címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát 
tiszteletben tartsák.
A Hatóság és az illetékes hatóságok 
minden szükséges információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak.
A Bizottság a Hatóság
határozattervezetének kézhezvételétől 
számított két héten belül határoz annak 
jóváhagyásáról. A Bizottság ezt az 
időtartamot nem hosszabbíthatja meg. Ha 
az Unió érdeke úgy kívánja, a Bizottság 
csak részben vagy módosításokkal is 
jóváhagyhatja a határozattervezetet.
Amennyiben a Bizottság nem hagyja jóvá 
a határozattervezetet, vagy csak részben 
vagy módosításokkal hagyja jóvá, erről –
hivatalos vélemény formájában –
haladéktalanul tájékoztatja a Hatóságot.
A Hatóság a hivatalos vélemény 
kézhezvételétől számított egy héten belül 
felülvizsgálja és a Bizottság hivatalos 
véleményéhez igazítja határozatát, 
továbbá azt haladéktalanul továbbítja a 
Bizottságnak.
A Bizottság a Hatóság módosított 
határozatának kézhezvételétől számított 
egy héten belül határoz annak 
jóváhagyásáról.
Ha a Bizottság elutasítja a módosított 
határozatot, azt el nem fogadottnak kell 
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tekinteni.
A Hatóság határozatának összhangban kell 
lennie a Bizottság által a (4) bekezdés 
alapján hozott határozattal.

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

(7) A (6) bekezdés alapján elfogadott 
határozatok irányadók az illetékes 
hatóságok által ugyanabban a tárgyban 
hozott bármely korábbi határozattal 
szemben.
A (4) vagy a (6) bekezdés szerinti határozat 
tárgyát képező tényekkel kapcsolatban az 
illetékes hatóságok által hozott 
intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell 
lenniük az említett határozatokkal.

(7) A (4) vagy a (6) bekezdés szerinti 
határozat tárgyát képező tényekkel 
kapcsolatban az illetékes hatóságok által 
hozott intézkedéseknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az 
említett határozatokkal.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok közötti 
nézetkülönbségek rendezése

Az illetékes hatóságok közötti, a 
határokon átnyúló eseteket érintő

nézetkülönbségek rendezése

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban segítheti az illetékes 
hatóságokat a megállapodás elérésében.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Hatóságot – annak érdekében, 
hogy el tudja látni az intézkedéseket 
megkönnyítő és koordináló szerepet –
minden lényeges fejleményről teljes 
körűen tájékoztatni kell az (1) 
bekezdésben említett helyzettel 
kapcsolatban, és megfigyelőként meg kell 
hívni az érintett illetékes nemzeti 
felügyeleti hatóságok minden 
találkozójára.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdés alapján elfogadott 
határozatok irányadók az illetékes 
hatóságok által ugyanabban a tárgyban 
hozott bármely korábbi határozattal 
szemben. A (3) bekezdés szerint elfogadott 
határozat tárgyát képező kérdésekkel 
kapcsolatos intézkedések meghozatalakor 
az illetékes hatóságoknak az említett 
határozatnak megfelelően kell eljárniuk.

Módosítás 22
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 258. cikke szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely 
illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság 
határozatának, és így nem biztosítja, hogy 
a pénzügyi piaci szereplő teljesítse az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
jogszabályok értelmében rá közvetlenül 
alkalmazandó előírásokat, a Hatóság – a 9. 
cikk (6) bekezdésében megállapított
eljárással összhangban – a pénzügyi piaci 
szereplőnek címzett egyedi határozatot 
hozhat, amelyben előírja az uniós jog 
szerinti kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges intézkedések meghozatalát, 
beleértve tevékenységek megszüntetését.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) a 11. cikk sérelme nélkül, az illetékes 
hatóságok kérésére vagy saját 
kezdeményezésére történő, közvetítőként 
való fellépés;

3) a 11. cikk sérelme nélkül, az illetékes 
hatóságok kérésére nem kötelező jellegű 
közvetítés biztosítása;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az EU-intézmények hatásköreinek sérelme 
nélkül, a Hatóság kapcsolatokat alakíthat ki 
harmadik országok felügyeleti 
hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat 
köthet nemzetközi szervezetekkel és 
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harmadik országok közigazgatásával. harmadik országok közigazgatásával. E 
megállapodások nem teremtenek az 
Európai Uniót és tagállamait terhelő jogi 
kötelezettséget.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság kérésére a tagállamok 
illetékes hatóságai vagy egyéb hatóságai a 
Hatóság rendelkezésére bocsátják az e 
rendelet által ráruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges összes 
információt.

(1) A Hatóság kérésére a tagállamok 
illetékes hatóságai vagy egyéb hatóságai a 
Hatóság rendelkezésére bocsátják az e 
rendelet által ráruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges összes 
információt, teljes mértékben tiszteletben 
tartva a vonatkozó uniós jogszabályokban 
meghatározott, bizalmassággal és 
adatvédelemmel kapcsolatos 
rendelkezéseket.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság kérheti, hogy az információt 
rendszeres időközönként bocsássák 
rendelkezésére.

A Hatóság kérheti, hogy az információt 
rendszeres időközönként bocsássák 
rendelkezésére. E kérelmeket adott esetben 
egységes jelentéstételi formátum 
használatával kell benyújtani.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport Értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport
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létrehozása

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság feladataival érintett 
területeken az érdekeltekkel folytatott 
konzultáció céljából létre kell hozni egy
értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot.

(1) A Hatóság a feladatai által érintett 
területeken az érdekeltekkel folytatott 
konzultáció céljából értékpapír-piaci 
érdekképviseleti csoportot hoz létre.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 
11. cikk alapján hozott határozat hatással 
van költségvetési felelősségére, a tagállam 
az illetékes hatóságnak a Hatóság 
határozatáról való értesítését követő egy 
hónapon belül értesítheti a Hatóságot és a 
Bizottságot arról, hogy az illetékes 
hatóság nem fogja végrehajtani a 
határozatot.

(2) Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 
11. cikk alapján hozott határozat hatással 
van költségvetési felelősségére, a tagállam 
az illetékes hatóságnak a Hatóság 
határozatáról való értesítését követő három 
munkanapon belül értesítheti a Hatóságot, 
a Tanácsot és a Bizottságot.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság a tagállamtól érkezett értesítést 
követő egy hónapon belül tájékoztatja a 
tagállamot arról, hogy fenntartja, módosítja 
vagy visszavonja határozatát.

A Hatóság a tagállamtól érkezett értesítést 
követő egy héten belül tájékoztatja a 
tagállamot arról, hogy fenntartja, módosítja 
vagy visszavonja határozatát. Amennyiben 
a Hatóság fenntartja vagy módosítja a 
határozatot, nyilatkozik arról, hogy ez a 
költségvetési felelősséget nem érinti.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 238. cikkében 
meghatározottak szerint minősített
többséggel eljárva egy hónapon belül 
határoz arról, hogy a Hatóság határozatát 
fenntartják vagy visszavonják.
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