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RÖVID INDOKOLÁS

A Jogi Bizottság általánosságban támogatja a Bizottság új pénzügyi felügyeleti struktúra 
kialakítására irányuló javaslatát, amelynek célja hatékonyabb felügyelet és szabályozás 
biztosítása, valamint a pénzügyi rendszerben rejlő kockázatok jobb beazonosítása. Amint azt 
a pénzügyi válság megmutatta, szükség van az EU pénzügyi piacainak és intézményeinek 
reformjára a verseny egyenlő feltételek ösztönzése révén történő fokozása, valamint az 
intézkedések és a szabályozás következetességének biztosítása érdekében. 

I. 7. cikk – Technikai standardok

A javasolt rendelet 7. cikke (1) bekezdésének első albekezdése hivatkozik azokra az 
irányelvekre, amelyek meghatározzák, hogy milyen jogi keretben dolgozhat ki technikai 
standardokat a Hatóság (lásd a rendelettervezet 1. cikkének (2) bekezdését). Az említett 
2006/48/EK, 2006/49/EK, 2002/87/EK, 2005/60/EK és 94/19/EK irányelv komitológiai 
rendelkezéseket tartalmaz1. Az EK-Szerződés átalakulása az Európai Unió működéséről szóló 
(lisszaboni) szerződéssé (EUMSz.) változást hoz a komitológiai rendszerben is, pontosabban 
megszünteti azt. 

A technikai standardok tekintetében a bizottság arra a véleményre helyezkedett, hogy az 
EUMSz. 290. cikkéhez történő szükséges hozzáigazítást főleg a gyűjtőjavaslatban 
(2009/0161(COD) kell elvégezni, mivel az európai felügyeleti hatóságokról szóló rendeletek 
7. cikke csak a Bizottság és a Hatóság közötti eljárásra összpontosít.

II. A 9., 10. és 11. cikk

1. Hatáskör-átruházás

A rendelettervezet speciális hatásköröket ruház át a Hatóságra. A Szerződés ezt a típusú 
hatáskör-átruházást nem teszi kimondottan lehetővé (lásd az EU-Szerződés 5. cikkét). 
Mindazonáltal az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata elismerte, hogy az uniós intézmények 
hatásköröket ruházhatnak át független végrehajtó vagy szabályozó szervekre, amennyiben a 
hatáskör-átruházás kizárólag pontosan meghatározott végrehajtási hatáskörökre vonatkozik, 
illetve amennyiben a felhatalmazott szerv nem kap politikai döntéshozatali hatáskört. 
Ezenkívül mivel az Unió csak a Szerződés által ráruházott hatásköröket gyakorolhatja a 
Szerződésben meghatározott eljárásoknak megfelelően, az intézmények nem ruházhatnak át a 
Szerződés által átruházottaknál több hatáskört (lásd Európai Bíróság, 9/56. sz. Meroni-ügy 
(1958) EBHT 133. és 157. o.).

2. A Hatóság általi közvetlen fellépés

Miközben lehetőség van speciális hatásköröknek a Hatóságra történő korlátozott átruházására, 
továbbra is a Bizottságnak kell gondoskodnia a közösségi jog betartásáról (a jogsértési eljárás 

                                               
1 Lásd a 2006/48/EK irányelv 151. cikkét, a 2006/49/EK irányelv 42. cikkét, a 2002/87/EK irányelv 21. cikkét, a 
2005/60/EK irányelv 41. cikkét és a 94/19/EK irányelv 7a. cikkét.
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révén – EUMSz. 258. cikk). A javasolt rendelet 9. cikkének (6) bekezdése, 10. cikkének (3) 
bekezdése és 11. cikkének (4) bekezdése az „[EK-]Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül” (az EUMSz. új 258. cikke) hatáskörrel ruházza fel a Hatóságot, 
hogy az – az illetékes nemzeti hatóság kikerülésével – egyedi határozatokat hozhasson, 
amelyek közvetlenül kötelezőek a piaci szereplőkre. Ez a rendkívüli konstrukció feszegeti az 
európai intézmények közötti hatáskörök rendszerét, azért az előadó véleménye szerint 
különleges indoklást igényel. Miközben a 10. cikk tárgya a válság idején a pénzpiac és a 
pénzügyi rendszer működésének és integritásának garantálása érdekében gyors és hatékony 
válaszintézkedések meghozatalára irányuló politikai akarat, a 9. és 11. cikk normális 
hétköznapi helyzetekre vonatkozik.

Egy többségi támogatással elfogadott kompromisszum alapján a bizottság módosításokat 
fogadott el a Hatóság azon hatásköre tekintetében, amely lehetővé teszi a számára, hogy 
hétköznapi helyzetekben az egyes piaci szereplőkre vonatkozó határozatokat hozzon (9. cikk 
(6) bekezdés és 11. cikk (4) bekezdés); a módosításokban a Jogi Bizottság egy olyan eljárásra 
tesz javaslatot a Hatóság és a Bizottság között, amely lehetővé teszi a Hatóságra, illetőleg az 
EUSz. 7. cikkének (1) bekezdése és az EUMSz. 258. cikke értelmében a Bizottságra ruházott 
hatáskörök jobb összehangolását.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Közösség felügyeleti bizottságai 
jelenlegi formájukban lehetőségeik 
határához értek, e szervek feladata csak a 
Bizottságnak nyújtandó tanácsadás lehet. 
A Közösség nem maradhat olyan 
helyzetben, amelyben nincs mechanizmus 
annak biztosítására, hogy a nemzeti 
felügyeletek a határokon átnyúló 
tevékenységet végző intézmények esetében 
a lehető legjobb felügyeleti döntésekre 
jussanak; amelyben a nemzeti felügyeleti 
hatóságok között nem megfelelő az 
együttműködés és az információcsere; 
amelyben a szabályozási és felügyeleti 
követelmények különbözősége miatt a 

(6) Az Unió felügyeleti bizottságai 
jelenlegi formájukban lehetőségeik 
határához értek. Az Unió nem maradhat 
olyan helyzetben, amelyben nincs 
mechanizmus annak biztosítására, hogy a 
nemzeti felügyeletek a határokon átnyúló 
tevékenységet végző intézmények esetében 
a lehető legjobb felügyeleti döntésekre 
jussanak; amelyben a nemzeti felügyeleti 
hatóságok között nem megfelelő az 
együttműködés és az információcsere; 
amelyben a szabályozási és felügyeleti 
követelmények különbözősége miatt a 
nemzeti hatóságok közös fellépéséhez 
körülményes megállapodásokra van 
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nemzeti hatóságok közös fellépéséhez 
körülményes megállapodásokra van 
szükség; amelyben az európai szintű 
problémákkal szemben legtöbbször csak 
tagállami szintű megoldások 
alkalmazhatók és amelyben ugyanannak a 
jogszabálynak különböző értelmezései 
vannak. Az új európai felügyeleti rendszer 
megszüntetné ezeket a hiányosságokat és 
olyan rendszert hozna létre, amely 
összhangban van a pénzügyi szolgáltatások 
stabil és egységes közösségi pénzügyi 
piacára vonatkozó célkitűzéssel, mivel a 
nemzeti felügyeleteket erős közösségi
hálózatba szervezi.

szükség; amelyben az európai szintű 
problémákkal szemben legtöbbször csak 
tagállami szintű megoldások 
alkalmazhatók és amelyben ugyanannak a 
jogszabálynak különböző értelmezései 
vannak. Az új európai felügyeleti rendszer 
megszüntetné ezeket a hiányosságokat, és 
olyan rendszert hozna létre, amely 
összhangban van a pénzügyi szolgáltatások 
stabil és egységes uniós pénzügyi piacára 
vonatkozó célkitűzéssel, mivel a nemzeti 
felügyeleteket erős uniós hálózatba 
szervezi.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált technikai 
standardok létrehozása céljából hatékony 
eszközre van szükség, ezáltal – és az 
egységes szabálykönyv révén is – Európa-
szerte biztosítható a versenyfeltételek 
egyenlősége, valamint a betétesek, 
befektetők és fogyasztók megfelelő 
védelme. A hatékonyság érdekében 
célszerű, hogy a Hatóság, mint igen 
speciális szaktudással rendelkező szerv, az 
uniós jogban meghatározott területeken 
olyan technikai standardokat dolgozzon ki, 
amelyek nem igényelnek szakpolitikai 
döntéseket. A technikai standardokat a 
Bizottságnak az uniós joggal összhangban 
jóvá kell hagynia, hogy ezáltal kötelező 
joghatással ruházza fel őket. A 
Bizottságnak kell jogosultnak lennie arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
Szerződés 290. cikke értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján elfogadja a technikai standardokat.
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joggal, nem tartják tiszteletben az 
arányosság elvét, vagy szemben állnak a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacának 
alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi 
szolgáltatásokat szabályozó közösségi 
joganyag tartalmaz. A standardok gyors 
és zökkenőmentes elfogadása érdekében a 
Bizottság számára határidőt kell szabni a 
jóváhagyásról szóló határozat 
meghozatalára.

A felhatalmazásnak az alapvető jogi 
aktusban kell megtörténnie, és az Európai 
Parlament vagy a Tanács által 
visszavonhatónak kell lennie. A 
felhatalmazás időtartamát a Bizottság 
kérésére meg lehet hosszabbítani, ha az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
emel kifogást. A standardokat a 
Bizottságnak az Európai Unió 
működéséről szóló Szerződés 290. cikke 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok formájában hozott rendeletek 
vagy határozatok útján kell elfogadnia. E 
jogi aktusok címébe be kell illeszteni a 
„felhatalmazáson alapuló” kifejezést. Az e 
rendelet 7. cikke szerinti eljárással 
elfogadott standardok csak akkor lépnek 
hatályba, ha sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást ellenük 
három hónapon belül.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve



AD\813232HU.doc 7/15 PE438.267v02-00

HU

szaktudását.

Módosítás 4

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 kizárólag sürgős 
esetekben a belső piacra hatást gyakorló
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 az uniós jog a jelenlegi vagy 
jövőbeni európai uniós rendeletek 
értelmében közvetlenül alkalmazandó a 
pénzügyi intézményekre.

Módosítás 5

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 
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 hivatkozhatnak 

(34) 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 a 
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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.

Hatóságtól döntésének újbóli 
megfontolását.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A Hatóság működési autonómiájának 
és függetlenségének biztosítása érdekében 
önálló költségvetést kell megállapítani 
számára, amelynek bevételei alapvetően a 
nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó 
kötelező hozzájárulásból és az Európai 
Uniós általános költségvetéséből erednek. 
A közösségi hozzájárulás tekintetében a 
közösségi költségvetési eljárás szabályait 
kell irányadónak tekinteni. Az 
elszámolások ellenőrzését a 
Számvevőszéknek kell végeznie.

(41) A Hatóság működési autonómiájának 
és függetlenségének biztosítása érdekében 
önálló költségvetést kell megállapítani 
számára, amelynek bevételei az Európai 
Unió általános költségvetéséből erednek. 
Az uniós költségvetési eljárást kell 
irányadónak tekinteni. Az elszámolások 
ellenőrzését a Számvevőszéknek kell 
végeznie.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Technikai standardok Technikai standardok – felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés 
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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 az Európai 
Unió működéséről szóló Szerződés 290. 
cikke értelmében felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok formájában hozott rendeletek 
vagy határozatok útján fogadja el.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 a belső piacon a 
pénzügyi rendszer szabályos működésének 
és integritásának biztosítása érdekében 
szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő 
időben orvosolja a megfelelés hiányát, a 
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vonatkozó előírásai a pénzügyi 
intézményekre közvetlenül alkalmazandók 
– a pénzügyi intézménynek címzett egyedi 
határozatot hozhat, amelyben előírja a 
közösségi jog szerinti kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve tevékenységek 
megszüntetését.

Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályok 
vonatkozó előírásai a pénzügyi 
intézményekre közvetlenül alkalmazandók 
– a pénzügyi intézménynek címzett egyedi 
határozatot hozhat, amelyben előírja az 
uniós jog szerinti kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve tevékenységek 
megszüntetését. Egyedi határozatok 
meghozatala előtt a Hatóság értesíti 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 által elfogadott 
határozattervezet kézhezvételétől számított 
két héten belül határoz annak 
jóváhagyásáról. A Bizottság ezt a 
határidőt nem hosszabbíthatja meg. Ha az 
Unió érdeke úgy kívánja, a Bizottság csak 
részben vagy módosításokkal is 
jóváhagyhatja a határozattervezetet.
Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a 
határozattervezetet, vagy csak részben 
vagy módosításokkal hagyja jóvá, erről 
hivatalos vélemény útján haladéktalanul 
tájékoztatja a Hatóságot.
A Hatóság e hivatalos vélemény 
kézhezvételétől számított egy héten belül a 
vélemény alapján kiigazítja határozatát, 
majd azt haladéktalanul továbbítja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság a Hatóság által módosított 
határozat kézhezvételétől számított egy 
héten belül határoz annak jóváhagyásáról 
vagy elutasításáról.
Amennyiben elutasítja a módosított 
határozatot, úgy azt el nem fogadottnak 
kell tekinteni.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 12

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 intézmény 
teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok értelmében rá 
közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a 
Hatóság a pénzügyi intézménynek 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 intézmény teljesítse az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett jogszabályok 
értelmében rá közvetlenül alkalmazandó 
előírásokat, a Hatóság a 9. cikk (6) 
bekezdésében rögzített eljárással 
összhangban az adott pénzpiaci 
szereplőnek címzett egyedi határozatot 
hozhat, amelyben előírja az uniós jog 
szerinti kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges intézkedések meghozatalát, 
beleértve tevékenységek megszüntetését.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 közvetlen
hatással van költségvetési felelősségére, a 
tagállam az illetékes hatóságnak a Hatóság 
határozatáról való értesítését követő három 
munkanapon belül értesítheti a Hatóságot,
a Bizottságot és a Tanácsot.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállam az értesítésében indokolja és 
egyértelműen kifejti, hogy a határozat 
hogyan gyakorol közvetlen hatást 
költségvetési felelősségére.
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Módosítás 16

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.

Módosítás 17

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.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 
10. cikk (2) bekezdése 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 Bizottságot és a 
Tanácsot arról, hogy az illetékes hatóság 
nem fogja végrehajtani a határozatot.

(3) Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 
10. cikk (2) bekezdése alapján hozott 
határozat közvetlen hatással van 
költségvetési felelősségére, a tagállam az 
illetékes hatóságnak a Hatóság 
határozatáról való értesítését követő három 
munkanapon belül értesítheti a Hatóságot, 
a Bizottságot és a Tanácsot arról, hogy az 
illetékes hatóság nem fogja végrehajtani a 
határozatot.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pénzügyi intézmények felügyelete 
terén illetékes nemzeti hatóságok kötelező 
hozzájárulásai;

törölve
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