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RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények

Az Európai Bizottság a felügyelet minőségének és következetességének javítása, a 
hatékonyabb szabályozás és végrehajtás biztosítása, valamint a pénzügyi rendszerben 
jelentkező kockázatok jobb azonosítása érdekében javaslatot tett egy új uniós pénzügyi 
szabályozási architektúra létrehozására. Javasolta, hogy hozzák létre a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerét (ESFS), amely a három Európai Felügyeleti Hatósággal (ESA) – Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság (EBA), Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatóság (EIOPA) és Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) – együttműködő 
nemzeti pénzügyi felügyeletek hálózatából állna. A szintén létrehozandó Európai 
Rendszerkockázati Testület (ESRB) figyelemmel kísérné és értékelné a pénzügyi egyensúlyt 
fenyegető potenciális veszélyeket. 

A Jogi Bizottság elfogadta ezzel kapcsolatos véleményét, amelyben határozottan támogatja a 
Bizottság fenti célkitűzéseit és a javasolt struktúrát, ugyanakkor fontosnak véli a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartását, hogy a tagállamok és a nemzeti pénzügyi 
felügyeletek megtarthassák hatáskörüket, amennyiben a helyzet azt kívánja meg. 

Főbb aggodalmak

A végleges véleményben megvizsgálták az előadó szerint aggályos pontokat az ESÁ-k és a 
Bizottság szabályozói hatáskörének kiterjedése, a kötelező érvényű határozathozatali jogkör 
ESÁ-kra történő átruházása, az ESÁ-k által a nemzeti pénzügyi felügyeletek közötti esetleges 
vitás esetekben történő közvetítésben játszott szerep vonatkozásában.  

Mivel a szóban forgó irányelv 11 további irányelvre hivatkozik, amelyek közül néhány még 
nem lépett hatályba, és még jelentősen módosulhat is, célszerű lett volna több időt hagyni a 
mélyreható jogi vizsgálatra. A Jogi Bizottság véleménye azonban konstruktív módon 
megjeleníthető az illetékes bizottság munkájában.

Technikai standardok

A javaslat szerint az ESÁ-k kidolgozhatnak majd technikai standardokra vonatkozó 
tervezeteket, amelyeket a Bizottságnak kell jóváhagynia. Bár az egyik preambulumbekezdés 
leszögezi, hogy a „technikai standardok ... nem igényelhetnek szakpolitikai döntéshozatalt”, a 
szóban forgó rendelkezések szükségtelenül tágan értelmezhetők és nagy rugalmasságot
biztosítanak, amely az indokolás egyik átfogó vezérelve. Az előadó ugyan elfogadja, hogy 
szükség van bizonyos rugalmasságra annak érdekében, hogy az ESÁ-k hatékony munkát 
végezhessenek a technikai standardok kidolgozásakor, azonban úgy véli, hogy módosításokra 
van szükség egyes konkrét esetekben, amikor a technikai standardok meghatározása politikai 
döntéshozatalt igényel.

Mivel a Bizottság a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt terjesztette elő a javaslatot, a 
technikai standardok elfogadására vonatkozóan javasolt eljárást összhangba kellett hozni az 
Európai Unió működéséről szóló szerződéssel.  A bizottság az előadó javaslatának 
megfelelően módosításcsomagot fogadott el arról, hogy a technikai standardok 
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felhatalmazáson alapuló aktusok révén történő elfogadására irányuló jogkörrel a Bizottságot 
kell felruházni az EUMSz. 290. cikke értelmében. E módosítások célja a Bizottság által 
módosítani kívánt 11 irányelv módosítása, kizárólag a technikai standardok és az új hatóságok 
vonatkozásában. A módosítások nem érintik a módosított irányelvek egyéb komitológiai 
rendelkezéseit, ahogyan azt a (14a) preambulumbekezdés (új) is megfogalmazza, azonban a 
bizottság véleménye szerint e rendelkezéseket a lehető leggyorsabban módosítani kell a 
Szájer-jelentésben1 szereplő elvek alapján (lásd különösen a 18. pontot), lehetőség szerint 
előtérbe helyezve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. 

Az elfogadott módosításcsomag célja, hogy kövesse a Szájer-jelentés javaslatait, azt 
javasolva, hogy a Bizottság csak meghatározott időre (jelen esetben öt évre) kapjon 
felhatalmazást az EUMSz. 290. cikke értelmében, ezt az időszakot a Bizottság kérésére újabb 
öt évre lehessen meghosszabbítani, ugyanakkor a Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhassa a felhatalmazást, illetve a Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül kifogást 
emelhessen a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.  

Ami a standardok tervezetének hatóságok általi összeállítását és a standardok Bizottság általi 
elfogadását illeti, hivatkozunk az európai felügyeleti hatóságokról szóló három rendelet 7. 
cikkében szereplő eljárásra.

A nemzeti felügyeleti hatóságok közötti nézetkülönbségek rendezése

Az ESÁ-kra vonatkozó egyedi irányelvekben olyan mechanizmusokat javasolnak, amelyek 
révén az ESA megállapíthatja, hogy az egyes nemzeti pénzügyi felügyeletek mely esetekben 
nem tettek eleget valamely ajánlásának, illetve rendezheti a nemzeti felügyeleti hatóságok 
közti vitákat. A tervezetben szereplő nehézségek megoldása érdekében az ESÁ-k 
vonatkozásában javasolt módosítások tükrözik az előadó azzal kapcsolatos aggodalmait, hogy 
a mérlegelési jogkör új ügynökségekre történő átruházása sértheti az Európai Bíróság 
ítélkezési gyakorlatát2, amely szerint egy közösségi ügynökség nem léphet túl egyértelműen 
meghatározott végrehajtó hatáskörén és nem gyakorolhat mérlegelési jogkört, és amely 
kimondja továbbá, hogy az intézmények nem ruházhatnak át olyan hatáskört, amellyel nem 
rendelkeznek. A módosítások elsősorban a vitarendezésre vonatkoznak.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás1

                                               
1 A Jogi Bizottság 2010. március 29-i jelentése, előadó: Szájer József, PE439.171v03-00.
2 A Meroni kontra Főhatóság C-9/56 és 10/56 ügyekben az Európai Bíróság által hozott 1958. június 13-i 
ítéletek, 1958 EBHT 133. és 157.
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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 felügyeleti 
modellek nem tudtak lépést tartani az 
integrálódó és összekapcsolódó európai 
pénzügyi piacokkal, amelyeken a pénzügyi 
vállalkozások egyre gyakrabban határokon 
átnyúló tevékenységet folytatnak és 
pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak a 
vállalkozások és a fogyasztók számára. 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 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, az uniós jog alkalmazásában 
megvalósított következetesség és a bizalom 
terén is.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének eredményes működése 
érdekében módosítani szükséges azokat a 
közösségi jogszabályokat, amelyek érintik 
a három Hatóság tevékenységi területét. E 
változtatások meghatározzák az európai 
felügyeleti hatóságok bizonyos 
hatásköreinek hatályát, egyesítik a 
vonatkozó közösségi jogszabályokban
létrehozott jelenleg érvényes folyamatok
bizonyos hatásköreit, és olyan 
módosításokat eszközölnek, amelyek 
biztosítják a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerének zökkenőmentes és 
eredményes működését.

(6) A Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének eredményes működése 
érdekében módosítani szükséges azokat az 
uniós jogszabályokat, amelyek érintik a 
három Hatóság tevékenységi területét. E 
változtatások meghatározzák az európai 
felügyeleti hatóságok bizonyos 
hatásköreinek hatályát, egyesítik az Unió 
jogszabályaiban létrehozott bizonyos 
hatásköreit, és olyan módosításokat 
eszközölnek, amelyek biztosítják a 
Pénzügyi Felügyeletek Európai 
Rendszerének zökkenőmentes és 
eredményes működését.
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A három európai felügyeleti hatóság 
létrehozása mellett célszerű kidolgozni egy 
egységes harmonizált szabályrendszert, 
amelynek révén biztosítható a szabályok 
egységes alkalmazása, ami hozzájárul a 
belső piac működőképességének 
növeléséhez. Az ESFS-t létrehozó 
rendeletek értelmében az európai 
felügyeleti hatóságok a vonatkozó 
jogszabályokban konkrétan megnevezett 
területeken technikai standardokat 
dolgozhatnak ki és terjeszthetnek a 
Bizottság elé, rendeleti vagy határozati 
úton történő elfogadásra. A vonatkozó
jogszabályoknak meg kell határozniuk
azokat a területeket, ahol az európai 
felügyeleti hatóságok felhatalmazást
kapnak a technikai standardok
kidolgozására.

(7) A három európai felügyeleti hatóság
(ESA) létrehozása mellett célszerű 
kidolgozni egy egységes harmonizált 
szabályrendszert, amelynek révén 
biztosítható a szabályok egységes 
alkalmazása, ami hozzájárul a belső piac 
működőképességének növeléséhez. Az 
ESFS-t létrehozó rendeletek értelmében az 
európai felügyeleti hatóságok a vonatkozó 
jogszabályokban konkrétan megnevezett 
területeken – szakpolitikai döntéseket 
mellőző – technikai standardokat 
dolgozhatnak ki és terjeszthetnek a 
Bizottság elé, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti, felhatalmazáson alapuló aktusok 
révén történő elfogadásra. A vonatkozó
jogszabályokban meg kell határozni
azokat a területeket, amelyeken a Bizottság
felhatalmazást kap technikai standardok
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
történő elfogadására.

Indokolás

Jogi szempontból egyértelművé kell tenni, hogy a technikai standardok tervezetei nem 
tartalmazhatnak szakpolitikai döntéseket, amint az az EBA, az ESMA és az EIOPA 
létrehozásáról szóló irányelvekben szerepel.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A technikai standardokkal szabályozott 
területek azonosításakor megfelelő 

(8) A technikai standardokkal szabályozott 
területek azonosításakor megfelelő 
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egyensúlyra kell törekedni az egységes 
harmonizált szabályrendszer kialakítására 
és a szabályozás túlbonyolításának 
elkerülésére irányuló célok között. Csak 
olyan területek jöhetnek szóba, ahol az 
egységes technikai szabályok jelentősen 
hozzájárulnak a pénzügyi stabilitáshoz, a 
betétesek, biztosítottak és befektetők 
védelméhez, a piaci hatékonysághoz és 
integritáshoz, és megszüntetik a verseny 
torzulásait és a szabályozási arbitrázs 
kockázatát.

egyensúlyra kell törekedni az egységes 
harmonizált szabályrendszer kialakítására 
és a szabályozás túlbonyolításának 
elkerülésére irányuló célok között. Csak 
olyan területek jöhetnek szóba, ahol az 
egységes technikai szabályok jelentősen 
hozzájárulnak a pénzügyi stabilitáshoz, a 
betétesek, biztosítottak és befektetők 
védelméhez, a piaci hatékonysághoz és 
integritáshoz, és megszüntetik a verseny 
torzulásait és a szabályozási arbitrázs 
kockázatát, biztosítva egyúttal, hogy a 
szakpolitikai döntéseket a szokásos 
eljárásokkal összhangban az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság hozza 
meg.

Indokolás

A technikai standardok nem igényelhetnek szakpolitikai döntéshozatalt. Az előadó 
hangsúlyozza, hogy a szakpolitikai döntéseket jogalkotói felügyelet mellett kell meghozni.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A technikai standardoknak kifejezetten 
technikai jellegű kérdéseket kell 
szabályozniuk, kidolgozásukhoz 
felügyeleti szakértők szaktudása szükséges.
Célszerű, hogy a technikai standardok 
határozzák meg azon szabályok 
alkalmazási feltételeit, amelyeket az 
Európai Parlament és a Tanács által 
elfogadott alapaktusok tartalmaznak, 
illetve adott esetben azok a bizottsági 
végrehajtási intézkedések, amelyek nem 
módosítják az említett aktusok nem 
alapvető fontosságú elemeit, beleértve 
néhány ilyen elem törlését vagy a jogi 
aktus új, nem alapvető fontosságú elemek 
beillesztésével történő kiegészítését is. A 
technikai standardok ezért nem 
igényelhetnek szakpolitikai döntéshozatalt.

(9) A technikai standardoknak kifejezetten 
technikai jellegű kérdéseket kell 
szabályozniuk, kidolgozásukhoz 
felügyeleti szakértők szaktudása szükséges.
Az általános alkalmazású technikai
standardoknak az alap jogi aktus egyes 
nem lényegi elemeinek kiegészítésére vagy 
módosítására kell szorítkozniuk. A 
technikai standardok ezért nem 
igényelhetnek szakpolitikai döntéshozatalt.
Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottságnak felhatalmazással kell 
rendelkeznie e technikai standardok 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén történő elfogadására. A 
Bizottságnak képesnek kell lennie az 
európai felügyeleti hatóságok 
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Amennyiben a technikai standardok célja 
egy bizottsági végrehajtási intézkedés 
alkalmazási feltételeinek meghatározása, 
úgy kidolgozásukra csak akkor kerülhet 
sor, ha a bizottsági végrehajtási 
intézkedést már elfogadták. Olyan 
esetekben, amikor a jelenlegi szabályok 
szerint – a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló 1999. június 28-i 1999/468/EK 
tanácsi határozat szerinti bizottsági 
eljárásokkal összhangban – a Bizottság 
rendelkezik felhatalmazással a 
végrehajtási intézkedések elfogadására, és 
azok tartalma az alapaktusban szereplő 
szabályok alkalmazási feltételeinek 
meghatározására korlátozódik, amelyhez 
nincs szükség további kiegészítésre, az
egységesség érdekében célszerű bevezetni 
a(z) .../…/EK [EBA], a(z) .../…/EK 
[ESMA] és a(z) .../…/EK [EIOPA] 
rendelet 7. cikkében előírt technikai 
standardok elfogadási eljárását.

szakértelmének igénybevételére, az ESFS-
t létrehozó rendeletekben meghatározottak 
szerint. Az egységesség érdekében ezért 
helyénvaló bevezetni a felhatalmazáson 
alapuló aktusok esetében a(z) .../…/EK 
[EBA], a(z) .../…/EK [ESMA] és a(z)
.../…/EK [EIOPA] rendelet 7. cikkében
előírt technikai standardok elfogadási 
eljárását.

Indokolás

Amennyiben a jogszabályok éppen felülvizsgálat alatt állnak, megfelelő együttdöntési 
eljárásokat kell lefolytatni annak rendkívül pontos meghatározása érdekében, hogy mit 
tartalmazzon a technikai standardok tervezete, így a szükséges módosításokat a megfelelő 
eljárások keretében lehet megtenni.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Ennek az irányelvnek tehát meg kell 
határoznia azokat a helyzeteket, 
amelyekben az uniós joggal való eljárási 
vagy érdemi összeegyeztethetőségi kérdést 
meg kell oldani, és a felügyelők esetleg 
egyedül nem képesek erre. Ilyen 
helyzetekben az egyik érintett 
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felügyelőnek képesnek kell lennie a 
kérdés illetékes európai felügyeleti 
hatóságnál való felvetésére. Az európai 
felügyeleti hatóságnak a jelen irányelvben 
meghatározott eljárás szerint kell eljárnia. 
Képesnek kell lennie arra, hogy felkérje 
az érintett illetékes hatóságokat az ügy 
rendezése és az uniós jog betartatása 
érdekében történő intézkedésre vagy 
valamely intézkedéstől való tartózkodásra 
úgy, hogy ez kötelező erővel bírjon az 
érintett illetékes hatóságokra nézve.
Azokban az esetekben, amikor a 
vonatkozó uniós szabályozás a 
tagállamoknak mérlegelési lehetőséget 
biztosít, az európai felügyeleti hatóságok 
határozatainak nem szabad a nemzeti 
felügyelők uniós jognak megfelelően 
gyakorolt mérlegelési jogának helyébe 
lépnie.

Indokolás

Az EB C -9/56. és 10/56. sz. Meroni kontra Főhatóság ügyben hozott ítéletének (EBHT 1958., 
133 és 157 o.) megfelelő ítélkezési gyakorlat tiszteletben tartása érdekében fontos, hogy az 
európai felügyeleti hatóságok határozatai ne lépjenek a nemzeti felügyelő jogszerű döntési 
jogának helyébe. A Meroni-ügy értelmében az intézmény nem ruházhat át olyan hatáskört, 
amellyel nem rendelkezik.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A hitelintézetek tevékenységének 
megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. 
június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv közvetítést vagy közös 
döntéshozatalt ír elő a jelentős 
fióktelepeknek a felügyeleti kollégiumi 
tagság, a modellérvényesítés és a 
csoportkockázati értékelés céljából való 
meghatározása tekintetében. E területek 
mindegyikén egyértelmű módosítással kell 

(13) A hitelintézetek tevékenységének 
megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. 
június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv közvetítést vagy közös 
döntéshozatalt ír elő a jelentős 
fióktelepeknek a felügyeleti kollégiumi 
tagság, a modellérvényesítés és a 
csoportkockázati értékelés céljából való 
meghatározása tekintetében. E területek 
mindegyikén egyértelmű módosítással kell 
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jelezni, hogy a meghatározott időszakig 
tartó nézetkülönbségek esetén az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság a(z) …/… 
rendeletben [EBA] felvázolt eljárással 
rendezheti a nézetkülönbséget. Ez a 
megközelítés egyértelművé teszi, hogy a 
nézetkülönbségek rendezhetők és az 
együttműködés megerősíthető, mielőtt 
végleges határozat hozatalára vagy 
kibocsátására kerülne sor egy intézmény 
felé.

jelezni, hogy a meghatározott időszakig 
tartó nézetkülönbségek esetén az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság a(z) …/… 
rendeletben [EBA] felvázolt eljárással 
rendezheti a nézetkülönbséget. Ez a 
megközelítés egyértelművé teszi, hogy a 
nézetkülönbségek rendezhetők és az 
együttműködés megerősíthető, mielőtt 
végleges határozat hozatalára vagy 
kibocsátására kerülne sor egy intézmény 
felé, ugyanakkor az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság nem léphet a 
nemzeti pénzügyi felügyeletek helyébe a 
mérlegelési jogkörben meghozott 
határozatok tekintetében.

Indokolás

Amennyiben a nemzeti pénzügyi felügyeletek között nézeteltérés van, az Európai Bíróság 
ítélkezési gyakorlatának való megfelelés érdekében az ESA által a megegyezés céljából 
nyújtott segítség nem terjedhet ki a nemzeti pénzügyi felügyeletek mérlegelési jogkörben 
meghozott határozatainak helyettesítésére.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A komitológiai eljárásokat 
fokozatosan kell hozzáigazítani az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. (felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok) és 291. (végrehajtási 
aktusok) cikkéhez. Ezen irányelv csak 
abban az esetben és oly mértékig igazítja 
hozzá a (20) preambulumbekezdésben 
említett módosított irányelvek vonatkozó 
rendelkezéseit az EUMSz. 290. és 291. 
cikkéhez, amennyiben az új ESÁ-k 
érintettek, és amilyen mértékig e 
rendelkezések a technikai standardokra 
vonatkoznak. E kiigazításnak, illetve a 
módosított irányelvekben szereplő egyéb 
komitológiai rendelkezések további 
kiigazításainak nem szabad azokra az 
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intézkedésekre korlátozódni, amelyekkel 
korábban az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás keretében 
foglalkoztak, hanem minden megfelelő 
általános hatályú intézkedésre ki kell 
terjednie, függetlenül a döntéshozatali 
eljárástól vagy a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépése előtt rájuk alkalmazandó 
komitológiai eljárástól. A következetesség 
biztosítása érdekében, a (20) 
preambulumbekezdésben említett 
módosított irányelvekben szereplő egyéb 
komitológiai rendelkezéseknek az 
EUMSz. 290. és 291. cikkéhez való 
további hozzáigazításait a jelen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban kell 
elvégezni.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az illetékes hatóságok és az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság vagy 
az Európai Rendszerkockázati Testület 
között kicserélt bizalmas információkra a 
szakmai titoktartás kötelezettségnek kell 
kiterjednie, és ennek a hatálya alá kell 
tartozniuk az illetékes hatóságok által 
jelenleg vagy korábban foglalkoztatott, az 
adott információkat átvevő személyeknek 
is.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Azokon a területeken, ahol a 
Hatóságok kötelesek technikai 

törölve
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standardokat kidolgozni, a standardokat a 
Hatóságok létrehozásától számított három 
éven belül be kell nyújtani a Bizottságnak.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont
2002/87/EK irányelv
III fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR ÉS A 
BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS RENDJE

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ 
HATÁSKÖRÖK

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 6 pont
2002/87/EK irányelv
21a cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Technikai standardok Technikai standardok – felhatalmazáson 
alapuló aktusok

(1) Az irányelv egységes alkalmazása 
érdekében az európai felügyeleti 
hatóságok a(z) …/…/EK [EBA], a(z) 
…/…/EK [ESMA] és a(z) …/…/EK 
[EIOPA] rendelet 42. cikkével 
összhangban technikai standardokat 
dolgozhatnak ki az alábbiak tekintetében:

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a
Bizottság felhatalmazást kap technikai 
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására a 6. 
cikk (2) bekezdésére való tekintettel az I. 
melléklet II. részében felsorolt számítási 
módszerek pontosítása céljából, a 6. cikk 
(4) bekezdésének sérelme nélkül. 
A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
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meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

a) 2. cikk 11. pont: az irányelvvel 
összefüggésben a 78/660/EGK tanácsi 
irányelv* 17. cikke alkalmazási 
feltételeinek meghatározása céljából;
b) 2. cikk 17. pont: az érintett illetékes 
hatóságok meghatározására szolgáló 
eljárások alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából;
c) 3. cikk (5) bekezdés: a pénzügyi 
konglomerátum azonosítására szolgáló 
alternatív paraméterek alkalmazási 
feltételeinek meghatározása céljából;
d) 6. cikk (2) bekezdés: a 6. cikk (4) 
bekezdésének sérelme nélkül az I. 
melléklet II. részében felsorolt számítási 
módszerek alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából;
e) 7. cikk (2) bekezdés: a második 
albekezdésben említett felügyelettel 
összefüggésben az egyes elemeknek a 
kockázati koncentráció fogalmába való 
besorolásához használt módozatok 
meghatározása céljából;
f) 8. cikk (2) bekezdés: a harmadik 
albekezdésben említett felügyelettel 
összefüggésben az egyes elemeknek a 
csoporton belüli ügylet fogalmába való 
besorolásához használt módozatok 
meghatározása céljából;
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA], a(z) …/…/EK [ESMA] és a(z) 
…/…/EK [EIOPA] rendelet 7. cikkében 

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA], a(z) …/…/EK [ESMA] és a(z) 
…/…/EK [EIOPA] rendelet 7. cikkében 
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megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Indokolás

Mivel a 78/660/EK tanácsi rendelet jelenleg felülvizsgálat alatt áll, az előadó úgy véli, hogy a 
technikai standardokat nem lehet meghatározni a felülvizsgálat teljes lezárását megelőzően.

A jelenlegi jogszabályok már valamiféleképpen meghatározzák az „érintett illetékes 
hatóságok” fogalmát, azonban nem hivatkoznak végrehajtási intézkedésekre, és nem írják elő 
a meghatározás további pontosítását; ezért azt csak az irányelv teljes körű, hatástanulmányt 
is magában foglaló felülvizsgálatát követően lehet módosítani.

A paraméterek alkalmazási feltételeinek meghatározása szakpolitikai döntéshozatalt igényel, 
ezért kívül esik a technikai standardok hatáskörén.

A megfogalmazás megtévesztő: az „alkalmazási feltételeinek meghatározása” helyett 
„pontosítás” szerepeljen. Az előadó úgy véli, hogy ez sokkal egyértelműbb és kiküszöböli azt 
a téves elképzelést, hogy a 3. szint az 1. vagy 2. szint helyébe lép.

Annak meghatározása, hogy mi tartozik a „kockázati koncentráció” fogalmába, nem 
szigorúan vett technikai számítást igényel, és nagyon valószínű, hogy valamilyen szinten 
politikai döntést igényel; mint ilyen, nem lehet a technikai standardok része.

A „csoporton belüli ügylet” fogalmának meghatározása már szerepel az eredeti irányelvben, 
és e meghatározás módosítása minden bizonnyal politikai döntést igényel. Amennyiben 
szükséges, a módosítást az irányelv megfelelő felülvizsgálata révén lehet megejteni.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont
2003/6/EK irányelv
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) és (4) bekezdés egységes 
alkalmazása érdekében az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgozhat ki az 
információcserére és határokon átnyúló 
vizsgálatokra irányuló felkérések 
kezelésével kapcsolatos alkalmazási 

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az 
információcserére és határokon átnyúló 
vizsgálatokra irányuló felkérések 
kezelésével kapcsolatos alkalmazási 
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feltételek meghatározása céljából. feltételek meghatározása céljából.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 1 pont – b pont
2003/41/EK irányelv
13 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányelv egységes alkalmazása 
érdekében a(z) …/…/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgoz ki az 
illetékes hatóságoknak nyújtandó 
tájékoztatással kapcsolatban. A Hatóság az 
említett technikai standardokat 2014. 
január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az 
illetékes hatóságoknak nyújtandó 
tájékoztatással kapcsolatban.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
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...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EIOPA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EIOPA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
2003/41/EK irányelv
20 cikk – 11 bekezdés – 1 és 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az irányelv egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgoz ki, amelyek 
minden tagállam esetében felsorolják 
azokat a prudenciális jellegű, 
foglalkoztatóinyugdíj-rendszerekkel 
kapcsolatos rendelkezéseket, amelyeket 
nem fed le az (1) bekezdésben a nemzeti 
szociális és munkajogra tett hivatkozás. A 
Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

(11) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására, 
amelyek minden tagállam esetében 
felsorolják azokat a prudenciális jellegű, 
foglalkoztatóinyugdíj-rendszerekkel 
kapcsolatos rendelkezéseket, amelyeket 
nem fed le az (1) bekezdésben a nemzeti 
szociális és munkajogra tett hivatkozás.
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A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EIOPA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EIOPA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 1 pont
2003/71/EK irányelv
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 8. cikk a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:

„(5) A (2) bekezdés egységes alkalmazása 
és a pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele érdekében 
a(z) …/…/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
technikai standardokat dolgoz ki a 
Bizottság által a (4) bekezdéssel 

törölve
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összhangban elfogadott végrehajtási 
intézkedések alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából. A Hatóság az 
említett technikai standardokat 2014. 
január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.”

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 4 pont
2003/71/EK irányelv
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk egységes alkalmazása és a 
pénzügyi piacok technikai fejlődésének 
figyelembevétele érdekében az Európai
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgoz ki azon 
kötelezettség alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából, amely szerint a
tájékoztató kiegészítő jegyzékében meg
kell említeni minden lényeges új tényezőt, 
a tájékoztatóban foglalt információra 
vonatkozó lényegi hibát vagy 
pontatlanságot. A Hatóság az említett 
technikai standardokat 2014. január 1-
jéig benyújtja a Bizottsághoz.

(3) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele érdekében 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására azon 
kötelezettség alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából, amely szerint a
tájékoztatóhoz kapcsolódó kiegészítő
jegyzékben kell megemlíteni minden 
lényeges új tényezőt, a tájékoztatóban 
foglalt információra vonatkozó lényegi 
hibát vagy pontatlanságot.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
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Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 6 pont
2003/71/EK irányelv
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az irányelv egységes alkalmazása és a 
pénzügyi piacok technikai fejlődésének 
figyelembevétele érdekében az Európai
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgozhat ki azon 
eljárások alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából, amelyek a 
jóváhagyási igazolás, a tájékoztató egy 
példánya, az összefoglaló fordítása és a 
tájékoztató bármely kiegészítő jegyzéke 
megküldésével kapcsolatosak.

(4) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele érdekében 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására azon 
eljárások tekintetében, amelyek a 
jóváhagyási igazolás, a tájékoztató egy 
példánya, az összefoglaló fordítása és a 
tájékoztató bármely kiegészítő jegyzéke 
megküldésével kapcsolatosak.
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A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 8 pont – b pont
2003/71/EK irányelv
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés egységes alkalmazása 
és a pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki az illetékes hatóságok közötti 
együttműködés és információcsere 
feltételeinek meghatározása céljából, 
beleértve az ilyen együttműködés és 
információcsere céljait szolgáló 

(4) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele érdekében 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az 
illetékes hatóságok közötti együttműködés 
és információcsere feltételeinek 
meghatározása céljából, beleértve az ilyen 
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formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

együttműködés és információcsere céljait 
szolgáló formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 pont
2004/39/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) 
bekezdése, a 10. cikk (1)-–(2) bekezdése és 
a 12. cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgozhat ki az e cikk és a 7. 
cikk, a 9. cikk (2)–(4) bekezdése, a 10. 
cikk (1)–(2) bekezdése és a 12. cikk 

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az e 
cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) 
bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése és 
a 12. cikk szerinti követelményekhez és 
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szerinti követelmények és engedélyezési
eljárások alkalmazási feltételeinek 
meghatározása céljából.

engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódóan.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 pont
2004/39/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgoz ki az (1) bekezdés 
értelmében a részesedésszerzések 
értékeléséhez szükséges információs 
listával és a 10. cikk (4) bekezdése 
értelmében az érintett illetékes hatóságok 
között szükséges konzultációs folyamat 
módozataival kapcsolatos alkalmazási 

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az (1) 
bekezdés értelmében a részesedésszerzések 
értékeléséhez szükséges információs 
listával és a 10. cikk (4) bekezdése 
értelmében az érintett illetékes hatóságok 
között szükséges konzultációs folyamat 
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feltételek meghatározása céljából. A 
Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

módozataival kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 4 pont
2004/39/EK irányelv
31 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E cikk egységes alkalmazása és egy 
egységes tájékoztatási eljárás kialakítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgozhat ki a (2) és (4) 
bekezdés szerinti tájékoztatási 

(7) Az egységes tájékoztatási eljárás 
kialakítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően a Bizottság 
felhatalmazást kap technikai standardok 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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kötelezettséggel és e tájékoztatás (3) és (6) 
bekezdés szerinti továbbítási folyamatával
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából, beleértve 
formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

révén történő elfogadására a (2) és (4) 
bekezdés szerinti tájékoztatási 
kötelezettséggel és e tájékoztatás (3) és (6) 
bekezdés szerinti továbbítási folyamatával
kapcsolatban, beleértve 
formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 5 pont
2004/39/EK irányelv
32 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E cikk egységes alkalmazása és egy 
egységes tájékoztatási eljárás kialakítása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 

(10) Az egységes tájékoztatási eljárás 
kialakítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
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Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgozhat ki a (2) és (4) 
bekezdés szerinti tájékoztatási 
kötelezettséggel és e tájékoztatás (3) 
bekezdés szerinti továbbítási folyamatával
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából, beleértve 
formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

cikkének megfelelően a Bizottság 
felhatalmazást kap technikai standardok 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén történő elfogadására a (2) és (4) 
bekezdés szerinti tájékoztatási 
kötelezettséggel és e tájékoztatás (3) 
bekezdés szerinti továbbítási folyamatával
kapcsolatban, beleértve 
formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 9 pont
2004/39/EK irányelv
56 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (1) és (2) bekezdés egységes 
alkalmazása érdekében az Európai
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgozhat ki az 
illetékes hatóságok (1) és (2) bekezdés 
szerinti együttműködési kötelezettségével 
és a (2) bekezdés szerinti együttműködési 
megállapodások tartalmával kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából, beleértve formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

(6) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az 
illetékes hatóságok (1) bekezdés szerinti 
együttműködési kötelezettségével és a (2) 
bekezdés szerinti együttműködési 
megállapodások tartalmával kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából, beleértve formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.
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Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 10 pont – b pont
2004/39/EK irányelv
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgozhat ki az illetékes 
hatóságok felügyeleti tevékenységekben, 
helyszíni ellenőrzésekben és 
vizsgálatokban való együttműködési 
kötelezettségével kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az 
illetékes hatóságok felügyeleti 
tevékenységekben, helyszíni 
ellenőrzésekben és vizsgálatokban való 
együttműködési kötelezettségével
kapcsolatban.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 11 pont – a pont
2004/39/EK irányelv
58 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdés egységes 
alkalmazása érdekében az Európai
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgozhat ki az 
információcserére vonatkozó 
kötelezettséggel kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából, 
beleértve formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az 
információcserére vonatkozó 
kötelezettséggel kapcsolatban, beleértve 
formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.
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Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 12 pont
2004/39/EK irányelv
60 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgozhat ki az engedély 
megadása előtt más illetékes hatósággal 
folytatott konzultációra vonatkozó 
kötelezettséggel kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából, 
beleértve formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az 
engedély megadása előtt más illetékes 
hatósággal folytatott konzultációra 
vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatban, 
beleértve formanyomtatványok és 
nyomtatványminták kidolgozását is.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.
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Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 1 pont – b pont
2004/109/EK irányelv
12 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E cikk (1) bekezdésének egységes 
alkalmazása és a pénzügyi piacok 
technikai fejlődésének figyelembevétele 
érdekében a(z) …/…/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgoz ki az e cikk (1) 
bekezdése értelmében a kibocsátó felé 
közlendő információk közléséhez vagy a
19. cikk (3) bekezdése szerinti 
bejelentéshez használandó harmonizált
formanyomtatvány létrehozása céljából.

(9) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele érdekében
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az e 
cikk (1) bekezdése értelmében a kibocsátó 
felé közlendő információk közléséhez vagy 
a 19. cikk (3) bekezdése szerinti 
bejelentéshez használandó szabványos
formanyomtatvány létrehozása céljából

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Hatóság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat 2014. január 1-
jéig benyújtja a Bizottsághoz. A Bizottság 
az első albekezdésben említett technikai 
standardokat a(z) …/…/EK [ESMA] 
rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 2 pont – b pont
2004/109/EK irányelv
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés egységes alkalmazása 
és a pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele érdekében 
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgoz ki
az (1) bekezdés értelmében a kibocsátó felé 
közlendő információk közléséhez vagy a
19. cikk (3) bekezdése szerinti
bejelentéshez használandó harmonizált
formanyomtatvány létrehozása céljából.

(3) A pénzügyi piacok technikai 
fejlődésének figyelembevétele érdekében 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az e 
cikk (1) bekezdése értelmében a kibocsátó 
felé közlendő információk közlésével vagy 
a 19. cikk (3) bekezdése szerinti
bejelentéssel kapcsolatos szabványos
formanyomtatvány létrehozása céljából.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Hatóság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat 2014. január 1-
jéig benyújtja a Bizottsághoz. A Bizottság 
az említett technikai standardokat a(z) 

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.
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…/…/EK [ESMA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 1 pont
2005/60/EK irányelv
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk egységes alkalmazása, valamint
a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelem technikai 
fejlődésének figyelembevétele érdekében
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság és az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság
a(z) …/…/EK, a(z) …/…/EK és a(z) 
…/…/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 42. cikkével összhangban 
technikai standardokat dolgozhat ki a 31. 
cikk (3) bekezdésében említett kiegészítő 
intézkedések típusának, valamint azoknak 
a minimális lépéseknek a meghatározása 
céljából, amelyeket a hitelintézetek és 
pénzügyi szolgáltatók kötelesek tenni, 
amennyiben az (1) bekezdés első 
albekezdésében meghatározott 
intézkedések alkalmazását a harmadik 
ország jogszabályai nem teszik lehetővé.

(4) A pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelem technikai 
fejlődésének figyelembevétele érdekében 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a(z) …/…/EK, a(z) …/…/EK és a(z) 
…/…/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 42. cikkével összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén technikai standardokat fogadjon el a 
31. cikk (3) bekezdésében említett 
kiegészítő intézkedések típusának, 
valamint azoknak a minimális lépéseknek a 
meghatározása céljából, amelyeket a 
hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók 
kötelesek tenni, amennyiben az (1) 
bekezdés első albekezdésében 
meghatározott intézkedések alkalmazását a 
harmadik ország jogszabályai nem teszik 
lehetővé.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
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Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA], …/…, a(z) …/…/EK [ESMA] és
…/…, a(z) …/…/EK [EIOPA] rendelet 7. 
cikkében megállapított eljárással 
összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA], a(z) …/…/EK [ESMA] és a(z) 
…/…/EK [EIOPA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 2 pont
2005/60/EK irányelv
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk egységes alkalmazása, valamint
a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelem technikai 
fejlődésének figyelembevétele érdekében 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság és az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság
a(z) …/…/EK, a(z) …/…/EK és a(z) 
…/…/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 42. cikkével összhangban 
technikai standardokat dolgozhat ki a (2) 
bekezdésben említett közlések minimális 
tartalmával kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából.

(4) A pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelem technikai 
fejlődésének figyelembevétele érdekében 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a(z) …/…/EK, a(z) …/…/EK és a(z) 
…/…/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 42. cikkével összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén technikai standardokat fogadjon el a
(2) bekezdésben említett közlések 
minimális tartalmával kapcsolatban.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
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kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA], …/…, a(z) …/…/EK [ESMA] és
…/…, a(z) …/…/EK [EIOPA] rendelet 7. 
cikkében megállapított eljárással 
összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA], a(z) …/…/EK [ESMA] és a(z) 
…/…/EK [EIOPA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 1 pont
2006/48/EK irányelv
6 cikk – 2 és 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a(z) …/…/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgozhat ki a 7., 8. cikk, 10., 
11. és 12. cikk szerinti engedélyezésre 
vonatkozó követelmények és eljárások 
alkalmazási feltételeinek meghatározása 
céljából, kivéve a 11. cikk (1) 
bekezdésének második mondatában 
megállapított feltételeket.

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására a 7.,
8., 10., 11. és 12. cikk szerinti 
engedélyezésre vonatkozó
követelményekhez és eljárásokhoz 
kapcsolódóan, kivéve a 11. cikk (1) 
bekezdésének második mondatában 
megállapított feltételeket.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
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Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság a második bekezdésben
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 3 pont
2006/48/EK irányelv
19 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgoz ki
az (1) bekezdés értelmében a 
részesedésszerzések értékeléséhez 
szükséges információs listával és a 19b. 
cikk (1) bekezdése értelmében az érintett 
illetékes hatóságok között szükséges 
konzultációs folyamat módozataival 
kapcsolatban. A Hatóság az említett 
technikai standardokat 2014. január 1-
jéig benyújtja a Bizottsághoz.

(9) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az (1) 
bekezdés értelmében a részesedésszerzések 
értékeléséhez szükséges információs 
listával és a 19b. cikk (1) bekezdése 
értelmében az érintett illetékes hatóságok 
között szükséges konzultációs folyamattal 
kapcsolatban.
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A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 4 pont
2006/48/EK irányelv
26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 25. cikk és e cikk egységes
alkalmazása, valamint egy egységes
elektronikus értesítési eljárás kialakítása 
érdekében az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgoz ki 
a 25. cikkben és e cikkben említett 
információkkal, valamint az ezen 
információk továbbításával kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

(5) Az egységes elektronikus értesítési 
eljárás kialakítása érdekében az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően a Bizottság 
felhatalmazást kap technikai standardok 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén történő elfogadására a 25. cikkben 
és e cikkben említett információkkal, 
valamint az ezen információk továbbítására 
szolgáló eljárással kapcsolatban.
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A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 5 pont
2006/48/EK irányelv
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk egységes alkalmazása, valamint 
egy egységes elektronikus értesítési eljárás 
kialakítása érdekében az Európai
Bankfelügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgoz ki az e cikkben 
említett információkkal, valamint az ezen 
információk továbbításával kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 

(4) Az egységes elektronikus értesítési 
eljárás kialakítása érdekében az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően a Bizottság 
felhatalmazást kap technikai standardok 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén történő elfogadására az e cikkben 
említett információkkal, valamint az ezen 
információk továbbítására szolgáló 
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benyújtja a Bizottsághoz. eljárással kapcsolatban.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 7 pont
2006/48/EK irányelv
42 cikk – 2 és 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgoz ki a 
hitelintézetek felügyeletét 
valószínűsíthetően megkönnyítő 
információk megosztásával kapcsolatos
eljárások, módszerek és alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából. A 

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására a 
hitelintézetek felügyeletét 
valószínűsíthetően megkönnyítő 
információk megosztásával kapcsolatos
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Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

eljárásokkal, módszerekkel és feltételekkel 
kapcsolatban.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság a második bekezdésben
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 8 pont
2006/48/EK irányelv
42 a cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a két hónapos időszak végén az
illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor a konszolidáló felügyeleti 
hatóságnak meg kell várnia az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság által az említett 
rendelet 11. cikkének (3) bekezdése 

Ha a kezdeti két hónapos időszak végén
bármelyik érintett illetékes hatóság az 
ügyet a(z) …/…/EK rendelet [EBA]
11. cikkével összhangban az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, a 
fogadó tagállam illetékes hatósága 
elhalasztja döntését és megvárja az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az 
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alapján esetleg hozott határozatot, és
annak megfelelően kell eljárnia. A két 
hónapos időszak az említett rendelet 
szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy 
hónapon belül meghozza határozatát. A két 
hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

említett rendelet 11. cikkének (3) 
bekezdése alapján esetleg hozott 
határozatot, és határozatát a Hatóság 
határozatának megfelelő módon hozza 
meg. A két hónapos időszak az említett 
rendelet szerinti egyeztető eljárásnak 
minősül. Az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság egy hónapon belül meghozza 
határozatát. A kezdeti két hónapos időszak 
vége után vagy az együttes határozat 
meghozatala után az ügy már nem utalható 
a Hatóság elé. Az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság határozatai nem helyettesíthetik 
a fogadó tagállam ezen irányelv szerint 
illetékes hatóságának döntési jogkörét.

Indokolás

Az EB C -9/56. és 10/56. sz. Meroni kontra Főhatóság ügyben hozott ítéletének (EBHT 1958., 
133 és 157 o.) megfelelő ítélkezési gyakorlat tiszteletben tartása érdekében fontos, hogy az 
európai felügyeleti hatóságok határozatai ne lépjenek a nemzeti felügyelő jogszerű döntési 
jogának helyébe. A Meroni-ügy értelmében az intézmény nem ruházhat át olyan hatáskört, 
amellyel nem rendelkezik.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 13 pont – b pont
2006/48/EK irányelv
63a cikk – 6 bekezdés – 1 és 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk (1) bekezdésének egységes 
alkalmazása, valamint a felügyeleti 
eljárások konvergenciája érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgoz ki az e cikk
(1) bekezdésében említett eszközöket 
szabályozó rendelkezésekkel kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

(6) A felügyeleti eljárások konvergenciája 
érdekében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén technikai standardokat fogadjon el
az e cikk (1) bekezdésében említett 
eszközöket szabályozó rendelkezésekkel 
kapcsolatban.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
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időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 14 pont
2006/48/EK irányelv
74 cikk – 2 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok 2012. december 31-
től egységes jelentési formátumokat, 
gyakoriságot, nyelvet és határidőket 
vezetnek be e számítások hitelintézetek 
általi közlésére vonatkozóan. Az irányelv 
egységes alkalmazása érdekében az
Európai Bankfelügyeleti Hatóság 2012. 
január 1-je előtt technikai standardokat 
dolgoz ki az egységes jelentési 
formátumok, gyakoriság, nyelv és 
határidők Közösségen belüli bevezetése 
céljából. A jelentési formátumoknak a 
hitelintézetek tevékenységeinek 
természetével, nagyságrendjével és 

Az illetékes hatóságok 2012. december 31-
től egységes jelentési formátumokat, 
gyakoriságot, nyelvet és határidőket 
vezetnek be e számítások hitelintézetek 
általi közlésére vonatkozóan. Az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően a Bizottság 
felhatalmazást kap technikai standardok 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén történő elfogadására az egységes 
jelentési formátumok, gyakoriság, nyelv és 
határidők 2012. január 1-je előtti, Európai 
Unión belüli bevezetése céljából. A 
jelentési formátumoknak a hitelintézetek 
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összetettségével arányosnak kell lennie. tevékenységeinek természetével, 
nagyságrendjével és összetettségével 
arányosnak kell lennie.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság a második albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 15 pont
2006/48/EK irányelv
81 cikk – 2 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság az 
Európai Értékpapír-piaci felügyeleti 
Hatósággal konzultálva technikai
standardokat dolgoz ki a hitelminősítések 
értékelési módszertanával kapcsolatos 

Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására a 
hitelminősítések értékelési módszertanával
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alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

kapcsolatban.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság a második albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság a második albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 16 pont
2006/48/EK irányelv
84 cikk – 2 bekezdés – 3 és 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E bekezdés egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgozhat 
ki azon feltételek gyakorlati és eljárási
alkalmazásának meghatározása céljából, 
amelyek mellett az illetékes hatóságok a 
hitelintézetek számára engedélyezik az 

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására azon 
feltételek gyakorlati és eljárási
alkalmazásával kapcsolatban, amelyek 
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IRB-módszer alkalmazását. mellett az illetékes hatóságok a 
hitelintézetek számára engedélyezik az 
IRB-módszer alkalmazását.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság a harmadik albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság a harmadik albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében
megállapított eljárással összhangban
fogadhatja el.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 17 pont
2006/48/EK irányelv
97 cikk – 2 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság az 
Európai Értékpapír-piaci felügyeleti 
Hatósággal konzultálva technikai
standardokat dolgoz ki a hitelminősítések 
értékelési módszertanával kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően és az 
Európai Bankfelügyeleti Hatósággal, 
illetve az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatósággal folytatott 
konzultációt követően a Bizottság 
felhatalmazást kap technikai standardok 
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céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén történő elfogadására a 
hitelminősítések értékelési módszertanával
kapcsolatban.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság a második albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság a második albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 18 pont
2006/48/EK irányelv
105 cikk – 1 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgozhat ki azon 
feltételek gyakorlati és eljárási
alkalmazásának meghatározása céljából, 
amelyek mellett az illetékes hatóságok a 
hitelintézetek számára engedélyezik a 
fejlett értékelési módszerek alkalmazását.

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására azon 
feltételek gyakorlati és eljárási
alkalmazásával kapcsolatban, amelyek 
mellett az illetékes hatóságok a 
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hitelintézetek számára engedélyezik a 
fejlett értékelési módszerek alkalmazását.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság a második albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság a második albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 19 pont
2006/48/EK irányelv
106 cikk – 2 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E bekezdés egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgoz ki
a c) és d) pont szerinti mentességekkel
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából. A Hatóság az 
említett technikai standardokat 2014. 
január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására a c) és 
d) pont szerinti mentességekkel
kapcsolatban.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
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időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság a második albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság a második albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 20 pont
2006/48/EK irányelv
110 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy a jelentést 
legalább évente kétszer kell benyújtani. Az
illetékes hatóságok 2012. december 31-étől 
egységes jelentési formátumokat, 
gyakoriságokat, nyelvet és határidőket 
alkalmaznak. Az irányelv egységes 
alkalmazása érdekében az Európai
Bankfelügyeleti Hatóság 2012. január 1-
je előtt technikai standardokat dolgoz ki az 
egységes jelentési formátumok, 
gyakoriság, nyelv és határidők Közösségen
belüli bevezetése céljából. A jelentési 
formátumoknak a hitelintézetek 
tevékenységeinek természetével, 

(2) A tagállamok előírják, hogy a jelentést 
legalább évente kétszer kell benyújtani. Az 
illetékes hatóságok 2012. december 31-étől 
egységes jelentési formátumokat, 
gyakoriságokat, nyelvet és határidőket 
alkalmaznak. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290.
cikkének megfelelően a Bizottság 
felhatalmazást kap technikai standardok 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén történő elfogadására az egységes 
jelentési formátumok, gyakoriság, nyelv és 
határidők 2012. január 1-je előtti, Európai 
Unión belüli bevezetése céljából. A 
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nagyságrendjével és összetettségével 
arányosnak kell lennie.

jelentési formátumoknak a hitelintézetek 
tevékenységeinek természetével, 
nagyságrendjével és összetettségével 
arányosnak kell lennie.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 21 pont
2006/48/EK irányelv
122a cikk – 10 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgoz ki az e 
cikkel kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából, beleértve az
átvilágításra és a kockázatkezelésre 
vonatkozó kötelezettségek megszegése 
esetén hozandó intézkedéseket is. A 
Hatóság az említett technikai 

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az 
átvilágításra és a kockázatkezelésre 
vonatkozó kötelezettségek megszegése 
esetén hozandó intézkedésekkel 
kapcsolatban.
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standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság a második albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság a második albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 22 pont
2006/48/EK irányelv
124 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság technikai standardokat dolgoz ki 
az e cikk alkalmazásával és a közös 
kockázatértékelési eljárással kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából. A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

(6) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására a 
közös kockázatértékelési eljárás 
meghatározása céljából.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
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...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 23 pont
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hat hónapos időszak végén az
illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK 
rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban 
az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé 
utalja, akkor a konszolidáló felügyeleti
hatóságnak meg kell várnia az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság által az említett 
rendelet 11. cikkének (3) bekezdése 
alapján esetleg hozott határozatot, és
annak megfelelően kell eljárnia. A hat 
hónapos időszak az említett rendelet 
szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy 
hónapon belül meghozza határozatát. A hat 

Ha a hat hónapos időszak végén bármelyik 
érintett illetékes hatóság az ügyet a(z) 
…/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével
összhangban az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság elé utalja, akkor a konszolidáló 
felügyeleti hatóság elhalasztja döntését és 
megvárja az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság határozatáról az említett rendelet
11. cikkének (3) bekezdése alapján esetleg 
hozott határozatot, és határozatát az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
határozatának megfelelő módon hozza 
meg. A hat hónapos időszak az említett 
rendelet szerinti egyeztető eljárásnak 
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hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

minősül. Az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság egy hónapon belül meghozza 
határozatát. A hat hónapos időszak vége 
után vagy az együttes határozat 
meghozatala után az ügy már nem utalható 
a Hatóság elé. Az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság határozatai nem helyettesíthetik 
a konszolidáló felügyeleti hatóság ezen 
irányelv szerint illetékes hatóságának 
döntési jogkörét.

Indokolás

Az EB C -9/56. és 10/56. sz. Meroni kontra Főhatóság ügyben hozott ítéletének (EBHT 1958., 
133 és 157 o.) megfelelő ítélkezési gyakorlat tiszteletben tartása érdekében fontos, hogy az 
európai felügyeleti hatóságok határozatai ne lépjenek a nemzeti felügyelő jogszerű döntési 
jogának helyébe. A Meroni-ügy értelmében az intézmény nem ruházhat át olyan hatáskört, 
amellyel nem rendelkezik.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 24 pont – b pont 
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az illetékes hatóságok négy 
hónapon belül nem tudnak együttes 
határozatot hozni, úgy a 123. és 124. cikk, 
valamint a 136. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazására vonatkozó határozatot 
összevont alapon a konszolidáló felügyeleti 
hatóság hozza meg azt követően, hogy 
kellően figyelembe vette a megfelelő 
illetékes hatóságok által végrehajtott, a 
leányvállalatokra vonatkozó 
kockázatértékelést. Ha a négy hónapos 
időszak végén az illetékes hatóság az ügyet
a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével
összhangban az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság elé utalja, akkor a konszolidáló 
felügyeleti hatóságnak meg kell várnia az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az 
említett rendelet 11. cikkének (3) 

Amennyiben az illetékes hatóságok négy 
hónapon belül nem tudnak együttes 
határozatot hozni, úgy a 123. és 124. cikk, 
valamint a 136. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazására vonatkozó határozatot 
összevont alapon a konszolidáló felügyeleti 
hatóság hozza meg azt követően, hogy 
kellően figyelembe vette a megfelelő 
illetékes hatóságok által végrehajtott, a 
leányvállalatokra vonatkozó 
kockázatértékelést. Ha a négy hónapos 
időszak végén bármelyik érintett illetékes 
hatóság az ügyet a(z) …/…/EK rendelet 
[EBA] 11. cikkével összhangban az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, 
akkor a konszolidáló felügyeleti hatóság 
elhalasztja döntését és megvárja az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az 
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bekezdése alapján esetleg hozott 
határozatot, és annak megfelelően kell 
eljárnia. A négy hónapos időszak az 
említett rendelet szerinti egyeztető
eljárásnak minősül. Az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon 
belül meghozza határozatát. A négy 
hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé.

említett rendelet 11. cikkének (3) 
bekezdése alapján a határozatáról esetleg 
hozott határozatot, és határozatát az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
határozatával összhangban hozza meg. A 
négy hónapos időszak az említett rendelet 
szerinti egyeztető időszaknak minősül. Az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy 
hónapon belül meghozza határozatát. A 
négy hónapos időszak vége után vagy az 
együttes határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható a Hatóság elé. Az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
határozatai nem helyettesíthetik a 
konszolidáló felügyeleti hatóság ezen 
irányelv szerint illetékes hatóságának 
döntési jogkörét.

Indokolás

Amennyiben a nemzeti pénzügyi felügyeletek között nézeteltérés van, az európai felügyeleti 
hatóságoknak a megegyezés érdekében nyújtott segítsége nem terjedhet addig, hogy a nemzeti 
pénzügyi felügyeletek mérlegelési jogkörben meghozott határozatai helyett értékeljen. 
Amennyiben az ESA úgy dönt, hogy a felügyeleti hatóság javasolt határozata nem megfelelő, 
a nemzeti felügyeleti hatóság végleges határozatának összhangban kell állnia az ESA 
határozatával.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 24 pont – e pont
2006/48/EK irányelv
129 cikk – 3 bekezdés – 10 és 11 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgoz ki az e 
bekezdésben említett együttes 
döntéshozatallal kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából, a 123. és 
a 124. cikk, valamint a 132. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazása tekintetében, az 
együttes döntéshozatal elősegítésére. A 
Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az e 
bekezdésben említett együttes 
döntéshozatallal kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából, a 123. és 
a 124. cikk, valamint a 132. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazása tekintetében, az 
együttes döntéshozatal elősegítésére.
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benyújtja a Bizottsághoz.
A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság a tizedik albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság a tizedik albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 27 pont – a pont
2006/48/EK irányelv
131a cikk – 2 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikknek és a 42a. cikk (3) bekezdésének 
egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgoz ki a 
kollégiumok operatív működésével 
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából, beleértve a 42a. 
cikk (3) bekezdésével kapcsolatos
működést is. A Hatóság az említett 
technikai standardokat 2014. január 1-
jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására a 
kollégiumok e cikkel és a 42a. cikk (3) 
bekezdésével kapcsolatos operatív 
működése tekintetében.
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A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott 
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság a második albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság a második albekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 29 pont
2006/48/EK irányelv
144 cikk – 3 és 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgoz ki azon fő 
szempontok meghatározása céljából, 
amelyek a közzéteendő összesített 
statisztikai adatok kiválasztásához 
szükségesek, valamint az e cikk szerinti 
közzétételek formátumának, szerkezetének, 
tartalomjegyzékének és közzétételi 
dátumának meghatározása céljából. A 
Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására azon 
fő szempontok meghatározása céljából, 
amelyek a közzéteendő összesített 
statisztikai adatok kiválasztásához 
szükségesek, valamint az e cikk szerinti 
közzétételek formátumának, szerkezetének, 
tartalomjegyzékének és közzétételi 
dátumának meghatározása céljából.
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benyújtja a Bizottsághoz.
A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság a harmadik bekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

A Bizottság a harmadik bekezdésben 
említett technikai standardokat a(z) 
…/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 30 pont – b pont
2006/48/EK irányelv
150 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgoz ki az 
alábbiak meghatározása céljából:

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az 
alábbiak meghatározása céljából:

a) az V. melléklet 15–17. pontjának 
alkalmazási feltételei;

a) az V. melléklet 15–17. pontjának 
alkalmazási feltételei;

b) a VI. melléklet 2. részének alkalmazási 
feltételei, a 12. pontban említett 
mennyiségi tényezők, a 13. pontban 

b) a VI. melléklet 2. részének alkalmazási 
feltételei, a 12. pontban említett 
mennyiségi tényezők, a 13. pontban 
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említett minőségi tényezők és a 14. 
pontban említett benchmark tekintetében.

említett minőségi tényezők és a 14. 
pontban említett benchmark tekintetében.

A Hatóság az említett technikai 
standardokat 2014. január 1-jéig 
benyújtja a Bizottsághoz.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10. cikk
2006/49/EK irányelv
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E bekezdés egységes alkalmazása 
érdekében a(z) …/…/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Európai Bankfelügyeleti 
Hatósága a Bizottság jóváhagyásától
függő technikai standardokat dolgozhat ki
azon feltételek gyakorlati és eljárási 
alkalmazásának meghatározása céljából, 

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására azon 
feltételek gyakorlati és eljárási 
alkalmazásának meghatározása céljából, 
amelyek mellett az illetékes hatóságok a 
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amelyek mellett az illetékes hatóságok a 
hitelintézetek számára engedélyezik, hogy 
az ezen irányelv szerinti 
tőkekövetelmények számításához belső 
modelleket használjanak.

hitelintézetek számára engedélyezik, hogy 
az ezen irányelv szerinti 
tőkekövetelmények számításához belső 
modelleket használjanak.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[EBA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 1 pont
2009/65/EK irányelv
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében a(z) …/…/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgozhat ki az ÁÉKBV 
engedélykérelmében az illetékes 
hatóságoknak nyújtandó tájékoztatással

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az 
ÁÉKBV engedélykérelmében az illetékes 
hatóságoknak nyújtandó tájékoztatással
kapcsolatban.
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kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 2 pont
2009/65/EK irányelv
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgozhat ki az alapkezelő 
társaság engedélyezési követelményeivel 
kapcsolatos alkalmazási feltételek további 
meghatározása céljából, az e cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában megállapított 
feltételek kivételével.

(6) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az 
alapkezelő társaság engedélyezési 
követelményeivel kapcsolatos alkalmazási 
feltételek további meghatározása céljából, 
az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
megállapított feltételek kivételével.
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A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 3 pont
2009/65/EK irányelv
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgozhat ki azon 
végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából, amelyeket a Bizottság az e cikk
(3) bekezdésében említett eljárások, 
szabályok, valamint szerkezeti és 
szervezeti követelmények vonatkozásában
fogadott el.

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai 
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az e 
cikk (3) bekezdésében említett eljárások, 
szabályok, valamint szerkezeti és 
szervezeti követelmények vonatkozásában.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
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időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 4 pont
2009/65/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgozhat ki azon 
végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából, amelyeket a Bizottság az e cikk
első albekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett követelmények, elvek és lépések 
vonatkozásában fogadott el.

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai 
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az e 
cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett követelmények, elvek és 
lépések vonatkozásában.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
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kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 6 pont
2009/65/EK irányelv
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgozhat ki a saját 
alapkezelésüket ellátó befektetési 
vállalkozások engedélyezésével 
kapcsolatos alkalmazási feltételek
meghatározása céljából, az e cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában megállapított 
feltételek kivételével.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására a saját 
alapkezelésüket ellátó befektetési 
vállalkozások engedélyezési feltételeinek
meghatározása céljából, az e cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában megállapított 
feltételek kivételével.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
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Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 7 pont
2009/65/EK irányelv
43 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgozhat ki azon 
végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából, amelyeket a Bizottság az e cikk
(1) és (3) bekezdésében említett 
tájékoztatás tartalma, formátuma és módja
vonatkozásában fogadott el.

(6) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai 
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az e 
cikk (1) és (3) bekezdésében említett 
tájékoztatás biztosítása során 
alkalmazandó tartalom, formátum és 
módszer vonatkozásában.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
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Tanács bármikor visszavonhatja az első 
albekezdésben említett felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 8 pont
2009/65/EK irányelv
50 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgozhat ki az azon
eszközkategóriákra vonatkozó 
rendelkezésekkel kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából, 
amelyekbe az ÁÉKBV e cikkel 
összhangban befektethet.

(4) Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására azon
eszközkategóriákkal kapcsolatban, 
amelyekbe az ÁÉKBV e cikkel 
összhangban befektethet.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
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akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 9 pont
2009/65/EK irányelv
51 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgozhat ki azon 
végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából, amelyeket a Bizottság a (4)
bekezdés a), b) és c) pontjában említett 
kritériumok és szabályok vonatkozásában
fogadott el.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai 
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az e 
cikk (4) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett kritériumok és 
szabályok vonatkozásában.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.
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A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 10 pont
2009/65/EK irányelv
60 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgozhat ki azon 
végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából, amelyeket a Bizottság a (6)
bekezdés a), b) és c) pontjában említett
megállapodások, intézkedések és eljárások 
vonatkozásában fogadott el.

(7) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai 
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az e 
cikk (6) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett megállapodás, 
intézkedések és eljárások vonatkozásában.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja az első 
albekezdésben említett felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
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eljárással összhangban fogadhatja el. eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 11 pont
2009/65/EK irányelv
61 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgozhat ki azon 
végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából, amelyeket a Bizottság a (3)
bekezdés a) és b) pontjában említett
megállapodások és szabálytalanság-
típusok vonatkozásában fogadott el.

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai 
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az e 
cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában 
említett megállapodás és szabálytalanság-
típusok vonatkozásában.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.
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Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 12 pont
2009/65/EK irányelv
64 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgozhat ki azon 
végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából, amelyeket a Bizottság a (4)
bekezdés a) és b) pontjában említett 
információ és eljárás vonatkozásában
fogadott el.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai 
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az e 
cikk (4) bekezdésének a) és b) pontjában 
említett információ és eljárás 
vonatkozásában.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 66
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 13 pont
2009/65/EK irányelv
69 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgozhat ki a tájékoztató, az 
éves beszámoló és a féléves beszámoló I. 
melléklet szerinti tartalmára, illetve
formátumára vonatkozó rendelkezésekkel 
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására
tájékoztató, az éves beszámoló és a féléves 
beszámoló I. melléklet szerinti
tartalmának, illetve e dokumentumok 
formátumának vonatkozásában.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 14 pont
2009/65/EK irányelv
78 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság a Bizottság 
jóváhagyásától függő technikai 
standardokat dolgozhat ki a Bizottság 
által a (3) bekezdésben szereplő 
információk vonatkozásában elfogadott 
végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából.

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai 
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az e 
cikk (3) bekezdésében említett 
tájékoztatással kapcsolatban.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 15 pont
2009/65/EK irányelv
84 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk egységes alkalmazása (4) Az Európai Unió működéséről szóló 
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érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgozhat ki azon 
alkalmazási feltételek meghatározása 
céljából, amelyek az ÁÉKBV befektetési 
jegyek visszaváltásának vagy 
visszavásárlásának a (2) bekezdés a) pontja 
szerinti ideiglenes felfüggesztésével 
kapcsolatban – a felfüggesztési határozat 
meghozatala után – alkalmazandók.

szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazás kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására 
azokkal a feltételekkel kapcsolatban, 
amelyek az ÁÉKBV befektetési jegyek 
visszaváltásának vagy visszavásárlásának
az e cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerinti ideiglenes felfüggesztése esetén – a 
felfüggesztési határozat meghozatala után 
– alkalmazandók.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 16 pont
2009/65/EK irányelv
95 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 93. cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 

(2) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
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Felügyeleti Hatóság technikai
standardokat dolgozhat ki a
következőkkel kapcsolatos alkalmazási 
feltételek tekintetében:

Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására a
következőkkel kapcsolatos alkalmazási 
feltételek meghatározása céljából:

a) a 93. cikk (1) bekezdésében említett 
bejelentés céljára az ÁÉKBV által 
használandó bejelentő levél standard 
mintájának formája és tartalma, beleértve 
annak megjelölését is, hogy a fordítások 
mely dokumentumokra vonatkoznak;

a) a 93. cikk (1) bekezdésében említett 
bejelentés céljára az ÁÉKBV által 
használandó bejelentő levél standard 
mintájának formája és tartalma, beleértve 
annak megjelölését is, hogy a fordítások 
mely dokumentumokra vonatkoznak;

b) a tagállamok illetékes hatóságai által 
használandó, a 93. cikk (3) bekezdésében 
említett igazolás standard mintájának 
formája és tartalma;

b) a tagállamok illetékes hatóságai által 
használandó, a 93. cikk (3) bekezdésében 
említett igazolás standard mintájának 
formája és tartalma;

c) a 93. cikk szerinti értesítés céljára az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eljárása és az elektronikus kommunikáció 
használata.

c) a 93. cikk szerinti értesítés céljára az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eljárása és az elektronikus kommunikáció 
használata.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 70
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 17 pont
2009/65/EK irányelv
101 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E cikk egységes alkalmazása 
érdekében az Európai Értékpapír-piaci 
Felügyeleti Hatóság technikai 
standardokat dolgozhat ki a (4) és (5)
bekezdésben említett helyszíni 
ellenőrzések és vizsgálatok végrehajtásával
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából.

(9) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai 
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az e 
cikk (4) és (5) bekezdésében említett 
helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok 
végrehajtásával kapcsolatban.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 19 pont
2009/65/EK irányelv
105 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv információcserére 
vonatkozó rendelkezéseinek egységes 
alkalmazása érdekében az Európai
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
technikai standardokat dolgozhat ki az 
illetékes hatóságok között, illetve az 
illetékes hatóságok és az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
között zajló információcsere folyamatával
kapcsolatos alkalmazási feltételek 
meghatározása céljából.

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottság felhatalmazást kap technikai
standardok felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén történő elfogadására az 
illetékes hatóságok között, illetve az 
illetékes hatóságok és az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság 
között zajló információcsere folyamatával
kapcsolatban.

A felhatalmazás a 2010/..../EU irányelv 
...-án/én történő hatálybalépésének 
időpontjától számított öt évre szól, és azt a 
Bizottság – legkésőbb a felhatalmazás 
lejárta előtt három hónappal benyújtott –
kérésére ötéves időtartamra meg kell 
hosszabbítani, amennyiben a 
meghosszabbítás ellen az Európai 
Parlament vagy a Tanács a felhatalmazás 
lejárata előtt nem tiltakozik.
Ugyanakkor az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást.
Az e cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellene kifogást.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
technikai standardokat a(z) …/…/EK 
[ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított 
eljárással összhangban fogadhatja el.
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