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RÖVID INDOKOLÁS

I. Háttérinformációk

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

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

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

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

II. Az előadó álláspontja

Az előadó határozottan támogatja az új pénzügyi felügyeleti architektúra létrehozásáról szóló 
rendeletre irányuló bizottsági javaslatot és annak célját, nevezetesen a felügyelet 
hatékonyságának növelését, hogy a pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat megfelelőbben 
fel lehessen tárni. A pénzügyi válság bebizonyította, hogy e területen reformra van szükség 
ahhoz, hogy az egyenlő feltételek ösztönzésével bővüljön a verseny, valamint hogy a 
megállapodások és a szabályozás következetessé váljanak. 

1. 7. cikk – Technikai standardok

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt benyújtott javaslat 7. cikke az 1. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott irányelvek azon területeire hivatkozik, ahol a hatóság technikai 
standardokra vonatkozó tervezeteket dolgozhatna ki, amelyeket a javaslat szerint a Bizottság 
hagy jóvá és rendeletek vagy irányelvek útján a Bizottság fogad el. A felhatalmazáson alapuló 
és a végrehajtási jogi aktusok Lisszaboni Szerződés által bevezetett új rendszere eltér a „régi” 
komitológiától, amely számára a szerződések már nem tartalmaznak jogalapot. Ezért 
egyértelművé kell tenni, hogy a Bizottság az EUMSz. 290. cikke értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus formájában jár el, és hogy a Parlament az eljárásban az EUMSz. 290. 
cikkével összhangban vesz részt. Azt is tisztázni kell, hogy a technikai standardok Hatóság 
által készített tervezetei a Bizottságra nézve nem kötelezők.

                                               
1  E hatóságok az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
felügyeleti Hatóság (EIOPA) és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA).
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2. 9. cikk – A közösségi szabályok következetes alkalmazása
    10. cikk – Fellépés vészhelyzetekben és 
   11. cikk – A nemzeti felügyeleti hatóságok közötti nézetkülönbségek rendezése

a) Hatáskör-átruházás

A rendelettervezet speciális hatásköröket ruház át a Hatóságra. Az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata értelmében a közösségi intézmények csak korlátozott mértékben ruházhatnak át 
hatásköröket független végrehajtó vagy szabályozó szervekre, amennyiben a hatáskör-
átruházás kizárólag pontosan meghatározott végrehajtási hatáskörökre vonatkozik, illetve 
különösen politikai döntéshozatali hatáskör nem ruházható a felhatalmazott szervre. Emellett, 
mivel az Unió a Szerződésben meghatározott eljárással összhangban csak azon hatásköröket 
gyakorolhatja, amelyeket a Szerződésben ráruháztak, az intézmények nem ruházhatnak át 
több hatáskört, mint amennyit a Szerződés rájuk ruházott (lásd Európai Bíróság, 9/56, és 
10/57. sz. Meroni-ügy (1958), EBHT 133 és 157).

b) A Hatóság közvetlen fellépése

A javasolt rendelet 9. cikkének (6) bekezdése, 10. cikkének (3) bekezdése és 11. cikkének (4) 
bekezdése az EK-Szerződés 266. cikke – az új EUMSz. 258. cikke – „szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül” a Hatóságra a tagállami pénzügyi intézményeknek címzett egyedi 
és kötelező erejű határozat meghozatalára vonatkozó hatáskört ruház, „amennyiben az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett jogszabályok vonatkozó előírásai a pénzügyi intézményekre 
közvetlenül alkalmazandók”. Az előadó javasolja, hogy a Hatóságnak a közvetlenül a piaci 
szereplőnek címzett kötelező erejű határozat meghozatalára vonatkozó lehetősége a 10. cikk 
szerinti rendkívüli helyzetekre korlátozódjék. Miközben a 10. cikk a válság idején a pénzügyi 
piac és a pénzügyi rendszer működésének és integritásának garantálása érdekében gyorsan és 
hatékonyan reagálni kívánó politikai akaratot tükrözi, a 9. és 11. cikk normális hétköznapi 
helyzetekre vonatkozik. 

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

MÓDOSÍTÁSOK

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

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Kötelességei eredményes teljesítése 
érdekében a Hatóságot indokolt 
feljogosítani a szükséges információk 
kikérésére. A pénzügyi intézmények
beszámolási kötelezettségeinek 
megkettőzését elkerülendő, ezeket az 
információkat jellemzően annak a nemzeti 
felügyeleti hatóságnak kell megadnia, 
amely a legközelebb található a pénzügyi 
piacokhoz és intézményekhez. Arra az 
esetre azonban, ha a nemzeti felügyeleti
hatóság nem adja meg vagy nem képes 
megadni kellő időben a kért információt, a 
Hatóságnak célszerű jogot biztosítani arra 
is, hogy a pénzügyi intézményektől és más 
felektől közvetlenül kérhesse az 

(30) Kötelességei eredményes teljesítése 
érdekében a Hatóságot indokolt 
feljogosítani a szükséges információk 
kikérésére. A pénzügyi piaci szereplők
beszámolási kötelezettségeinek 
megkettőzését elkerülendő, ezeket az 
információkat jellemzően annak a nemzeti 
felügyeleti hatóságnak kell megadnia, 
amely a legközelebb található a pénzügyi 
piacokhoz és a pénzügyi piaci 
szereplőkhöz, feltételként szabva, hogy a 
bizalmas információk nem bocsáthatók 
olyan szervek és hatóságok 
rendelkezésére, amelyek azok kezelésére 
nem jogosultak. Arra az esetre azonban, ha
az illetékes nemzeti hatóság nem adja meg 
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információkat. A tagállamok hatóságait 
célszerű kötelezni arra, hogy támogassák a 
Hatóságot az ilyen közvetlen megkeresések 
teljesítésében.

vagy nem képes megadni kellő időben a 
kért információt, a Hatóságnak célszerű 
jogot biztosítani arra is, hogy a pénzügyi
piaci szereplőktől és más felektől 
közvetlenül kérhesse az információkat. A 
tagállamok hatóságait célszerű kötelezni 
arra, hogy támogassák a Hatóságot az ilyen 
közvetlen megkeresések teljesítésében.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A válságkezelés során a tagállamok 
alapvető felelőssége, hogy megőrizzék a 

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

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

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a pénzügyi intézményeknek címzett 
egyedi határozatokat hoz a 9. cikk (6) 
bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében 
és a 11. cikk (4) bekezdésében említett
konkrét esetekben;

e) a pénzügyi intézményeknek címzett 
egyedi határozatokat hoz a 9. cikk (6) 
bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében
említett konkrét esetekben és a 11. cikk (4) 
bekezdésében említett, a közvetlenül 
alkalmazandó uniós jogra vonatkozó
esetekben;

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Technikai standardok Technikai standardok – felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A standardokat a Bizottságnak az 
Európai Unió működéséről szóló 
Szerződés 290. cikke értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
formájában hozott rendeletek vagy 
határozatok útján kell elfogadnia.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A nemzeti felügyeleti hatóságok minden 
erőfeszítést megtesznek azért, hogy 
megfeleljenek az iránymutatásoknak és az 
ajánlásoknak.

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

Ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem 
alkalmazza az iránymutatásokat és az 
ajánlásokat, indokairól tájékoztatja a 
Hatóságot.

Ha valamely illetékes hatóság nem 
alkalmazza az iránymutatásokat és az 
ajánlásokat, indokairól tájékoztatja a 
Hatóságot. A Hatóság nyilvánosságra 
hozza ezeket az indokokat, miután az 
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illetékes hatóságot erről idejében 
tájékoztatta.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi szabályok következetes 
alkalmazása

Az uniós jog alkalmazásának 
elmulasztása

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

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

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

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

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

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

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

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

A nemzeti felügyeleti hatóság az ajánlás 
kézhezvételétől számított tíz munkanapon 
belül tájékoztatja a Hatóságot a közösségi
jognak való megfelelés érdekében hozott 

Az illetékes hatóság az ajánlás 
kézhezvételétől számított tíz munkanapon 
belül tájékoztatja a Hatóságot az uniós
jognak való megfelelés érdekében hozott 
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vagy hozandó intézkedéseiről. vagy hozandó intézkedéseiről.
(4) Ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem 
felel meg a közösségi jognak a Hatóság 
ajánlásának kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül, a Bizottság a Hatóságtól 
kapott tájékoztatást követően vagy saját 
kezdeményezésére határozatot hozhat, 
amelyben előírja a nemzeti felügyeleti
hatóság számára, hogy hozza meg a 
közösségi jognak való megfeleléshez 
szükséges intézkedéseket.

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

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

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

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

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

A Hatóság és a nemzeti felügyeleti
hatóságok minden szükséges információt a 
Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

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

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

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

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

(6) Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 258. cikke szerinti bizottsági 
hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes
hatóság nem felel meg az e cikk (4) 
bekezdésében említett határozatnak az 
abban meghatározott időtartamon belül, és 
ha a belső piaci verseny egyenlő 
feltételeinek fenntartása vagy 
helyreállítása, illetve határokon átnyúló 
tevékenységek esetén a pénzügyi rendszer 
szabályos működésének és integritásának 
biztosítása érdekében szükséges, hogy az 
illetékes hatóság kellő időben orvosolja a 
megfelelés hiányát, a Hatóság –
amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok vonatkozó előírásai a 
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címzett egyedi határozatot hozhat, 
amelyben előírja a közösségi jog szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
intézkedések meghozatalát, beleértve 
tevékenységek megszüntetését.

pénzügyi piaci szereplőkre közvetlenül 
alkalmazandók – a pénzügyi piaci 
szereplőnek címzett egyedi határozatot 
hozhat, amelyben előírja az uniós jog 
szerinti kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges intézkedések meghozatalát, 
beleértve tevékenységek megszüntetését.
Egyedi határozatok meghozatala előtt a 
Hatóság értesíti a Bizottságot.
A Bizottság biztosítja, hogy a határozat 
címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát 
tiszteletben tartsák.
A Hatóság és az illetékes hatóságok 
minden szükséges információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak.
A Bizottság a Hatóság 
határozattervezetének kézhezvételétől 
számított két héten belül határoz annak 
jóváhagyásáról. A Bizottság ezt az 
időtartamot nem hosszabbíthatja meg. Ha 
az Unió érdeke úgy kívánja, a Bizottság 
csak részben vagy módosításokkal is 
jóváhagyhatja a határozattervezetet.
Amennyiben a Bizottság nem hagyja jóvá 
a határozattervezetet, vagy csak részben 
vagy módosításokkal hagyja jóvá, erről –
hivatalos vélemény formájában –
haladéktalanul tájékoztatja a Hatóságot.
A Hatóság a hivatalos vélemény 
kézhezvételétől számított egy héten belül 
felülvizsgálja és a Bizottság hivatalos 
véleményéhez igazítja határozatát, 
továbbá azt haladéktalanul továbbítja a 
Bizottságnak.
A Bizottság a Hatóság módosított 
határozatának kézhezvételétől számított 
egy héten belül határoz annak 
jóváhagyásáról.
Ha a Bizottság elutasítja a módosított 
határozatot, azt el nem fogadottnak kell 
tekinteni.

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

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

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

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (6) bekezdés alapján elfogadott 
határozatok irányadók a nemzeti 
felügyeleti hatóságok által ugyanabban a 
tárgyban hozott bármely korábbi 
határozattal szemben.

törölve

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
nézetkülönbségek rendezése

Az illetékes hatóságok közötti, a 
határokon átnyúló eseteket érintő

nézetkülönbségek rendezése

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Szerződés 226. cikke szerinti 
bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha 

(4) Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 258. cikke szerinti bizottsági 
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valamely nemzeti felügyeleti hatóság nem 
felel meg a Hatóság határozatának, és így 
nem biztosítja, hogy a pénzügyi intézmény
teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett jogszabályok értelmében rá 
közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a 
Hatóság a pénzügyi intézménynek címzett 
egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja
a közösségi jog szerinti kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve tevékenységek 
megszüntetését.

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

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az európai uniós intézmények
hatásköreinek sérelme nélkül, a Hatóság 
kapcsolatokat alakíthat ki felügyeleti
hatóságokkal, nemzetközi szervezetekkel 
és harmadik országok közigazgatási 
szerveivel. E megállapodások nem 
teremtenek az Európai Uniót és 
tagállamait terhelő jogi kötelezettséget.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság segítséget nyújt a harmadik 
országbeli felügyeleti rendszerek 
egyenértékűségével kapcsolatos 
határozatok előkészítésében, az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett jogszabályokkal 
összhangban.

törölve
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Hatóság kérésére a tagállamok
illetékes hatóságai a Hatóság 
rendelkezésére bocsátják az e rendelet által 
ráruházott feladatok elvégzéséhez 
szükséges összes információt, teljes 
mértékben tiszteletben tartva a vonatkozó 
európai uniós jogszabályokban foglalt és 
alkalmazandó titoktartási és adatvédelmi 
rendelkezéseket.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Hatóság kérheti, hogy az információt 
rendszeres időközönként bocsássák 
rendelkezésére. E kérelmeket lehetőség 
szerint egységes jelentéstételi
formátumban kell benyújtani.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 18
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a 
Tanács az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 238. cikkében 
meghatározottak szerint minősített 
többséggel eljárva egy hónapon belül 
határoz arról, hogy a Hatóság határozatát 
fenntartják vagy visszavonják.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fellebbezési tanács hat tagból és hat 
póttagból áll, akik megfelelő tudással és
ismeretekkel rendelkező személyek és nem 
tartoznak a Hatóság tevékenységében részt 
vevő nemzeti felügyeleti hatóságok vagy 
más nemzeti, illetve közösségi intézmény 
jelenlegi alkalmazottai közé.

A fellebbezési tanács hat tagból és hat 
póttagból áll, akik nagyra becsült, 
bizonyítottan megfelelő tudással és banki, 
biztosítási és értékpapír-piaci területen 
vagy más pénzügyi szolgáltatások 
területén kellően magas szinten szerzett 
szakmai – többek közt felügyeleti –
tapasztalattal rendelkező személyek, és 
nem tartoznak a Hatóság tevékenységében 
részt vevő illetékes hatóságok vagy más 
nemzeti, illetve európai uniós intézmény 
jelenlegi alkalmazottai közé.
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