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RÖVID INDOKLÁS

Az irányelv-javaslat egységes szabályok jönnek létre az EU-ban a hitelintézetek és a 
befektetési vállalkozások helyreállítására és szanálására. A fizetésképtelen hitelintézetek 
helyreállítására és szanálására vonatkozóan javasolt mechanizmus célja, hogy az EU-ban 
megóvják a bank- és a pénzügyi rendszert, valamint hogy minimálisra csökkentsék az 
adófizetők költségeit. A Bizottság javaslata azért ésszerű, mert a csőddel kapcsolatban olyan 
eszköztár bevezetését javasolja, amely képesek lehet szembeszállni a bankszférában 
tapasztalható rendszerszintű válsággal és amely figyelembe veszi a piac és a társadalom 
érdekeit a nem nyereséges intézetek által nyújtott kulcsfontosságú banki szolgáltatások
megőrzésére, ezzel egyidejűleg pedig azon helyzetek számának minimálisra csökkentésére, 
amelyekben a csődbe ment intézetek állami támogatást kapnak. A javasolt módosítások a 
Bizottság által benyújtott irányelvtervezetben szereplő néhány pontatlanságot javítanak.

MÓDOSÍTÁSOK:

A Jogi Bizottság felkéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy vegye bele a jelentésébe a 
következő változtatásokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós pénzügyi piacok jelentős 
mértékben integrálódtak, és egymással 
szorosan összefonódtak – számos 
hitelintézet jelentős mértékben folytat az 
országhatárokon átnyúló tevékenységet. 
Egy határokon átnyúló hitelintézet csődje 
valószínűleg mindazon tagállamok 
pénzügyi piacainak stabilitását érinti, ahol 
az adott hitelintézet működik. Amennyiben 
a tagállamok nem tudnak ellenőrzést 
szerezni egy fizetésképtelen hitelintézet 
felett, és nem tudják azt olyan módon 
szanálni, hogy hatékonyan akadályozzák 
meg a nagyobb mértékű, rendszerszintű 
kárt, ez veszélyeztetheti a tagállamok 
közötti kölcsönös bizalmat és a belső piac
hitelességét a pénzügyi szolgáltatások 
terén. A pénzügyi piacok stabilitása ezért a 
belső piac kialakításának és működésének 
elengedhetetlen feltétele.

(2) Az uniós pénzügyi piacok jelentős 
mértékben integrálódtak, és egymással 
szorosan összefonódtak – számos 
hitelintézet jelentős mértékben folytat az 
országhatárokon átnyúló tevékenységet. 
Egy határokon átnyúló hitelintézet csődje 
valószínűleg mindazon tagállamok 
pénzügyi piacainak stabilitását érinti, ahol 
az adott hitelintézet működik. Amennyiben 
a tagállamok nem tudnak ellenőrzést 
szerezni egy fizetésképtelen hitelintézet 
felett, és nem tudják azt olyan módon 
szanálni, hogy hatékonyan akadályozzák 
meg a nagyobb mértékű, rendszerszintű 
kárt, ez veszélyeztetheti a tagállamok 
közötti kölcsönös bizalmat és a belső 
piacon az adófizetők bizalmát a pénzügyi 
szolgáltatások terén. A pénzügyi piacok 
stabilitása ezért a belső piac kialakításának 
és működésének elengedhetetlen feltétele.
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Or. bg

Indokolás

E politikai keret célja, hogy olyan közös és hatékony eszközöket és jogköröket biztosítson a 
hatóságok számára, amelyek lehetővé tennék számukra a bankválságok megelőző jellegű 
kezelését, a pénzügyi stabilitás megőrzését és az adófizetők veszteségeknek való kitettségének 
minimálisra csökkentését.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A fizetésképtelen intézmény rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
történő felszámolását minden esetben 
mérlegelni kell, mielőtt döntést hoznak az 
intézmény működő vállalkozásként történő 
fenntartásáról. Fizetésképtelen intézmény 
működő vállalkozásként történő 
fenntartásának a lehető legnagyobb 
mértékben magánszektorból származó 
forrásokra kell támaszkodnia. Ez vagy 
magánszektorbeli vásárlónak történő 
értékesítéssel vagy magánszektorbeli 
vállalkozással való egyesüléssel, illetve –
feltőkésítés céljából – az intézmény 
kötelezettségeinek leírását vagy 
adósságának saját tőkévé való átalakítását 
követően érhető el.

(28) A fizetésképtelen intézmény rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
történő felszámolását minden esetben 
mérlegelni kell, mielőtt döntést hoznak az 
intézmény működő vállalkozásként történő 
fenntartásáról. Fizetésképtelen intézmény 
működő vállalkozásként történő 
fenntartásának – amennyire lehetséges –
magánszektorból származó forrásokra kell 
támaszkodnia. Ez vagy magánszektorbeli 
vásárlónak történő értékesítéssel vagy 
magánszektorbeli vállalkozással való 
egyesüléssel, illetve – feltőkésítés céljából 
– az intézmény kötelezettségeinek leírását 
vagy adósságának saját tőkévé való 
átalakítását követően érhető el.

Or. bg

Indokolás

Az irányelv alapvető célja, hogy megőrizze a társadalom által a bankrendszerbe vetett 
bizalmat, ugyanakkor pedig fenntartsa a pénzügyi stabilitást és minimálisra csökkentse az 
adófizetők veszteségeknek való kitettségét. Az irányelv rámutat arra is, hogy nem szabad 
megengedni, hogy a csődbe jutott bankok állami segítséget kapjanak. Ezzel kapcsolatban még 
a legminimálisabb lehetőségnek sem szabad fennállni arra, hogy a csődbe jutott intézetet 
állami pénzeszközökkel tartsák fenn működőképes vállalatként.
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A részvényesek és hitelezők arra 
vonatkozó jogának védelme érdekében, 
hogy a számukra kifizetett összeg ne 
legyen kevesebb, mint az az összeg, 
amelyhez rendes fizetésképtelenségi eljárás 
esetén jutottak volna, egyértelmű 
kötelezettségeket kell megállapítani az 
intézmény eszközeinek és 
kötelezettségeinek értékelése tekintetében, 
és elegendő időt kell biztosítani arra, hogy 
megfelelő becslés készülhessen arról, 
milyen elbánásban részesültek volna a 
részvényesek és hitelezők, ha az 
intézményt rendes fizetésképtelenségi 
eljárás útján felszámolják. Biztosítani kell 
annak lehetőségét, hogy ez az értékelés 
már a beavatkozás korai szakaszában 
elkezdődhessen. A szanálás megkezdése 
előtt becslést kell készíteni az intézmény 
eszközeinek és kötelezettségeinek értékére, 
valamint arra vonatkozóan, milyen 
elbánásban részesülnének a részvényesek 
és hitelezők rendes fizetésképtelenségi 
eljárás esetén. Ez az értékelés csak a 
szanálásról szóló határozattal együtt 
képezheti bírósági felülvizsgálat tárgyát. 
Emellett kötelezettséget kell előírni a 
szanálási eszközök alkalmazását követő, 
utólagos összehasonlítás elvégzésére is, 
amelynek keretében össze kell vetni, 
milyen tényleges elbánásban részesültek a 
részvényesek és hitelezők, illetve milyen 
elbánásban részesültek volna rendes 
fizetésképtelenségi eljárás esetén. Ha az 
kerül megállapításra, hogy a részvényesek 
és hitelezők követeléseik ellenértékeként 
alacsonyabb összeghez jutottak annál, mint 
amit rendes fizetésképtelenségi eljárás 
esetén kaptak volna, akkor biztosítani kell, 
hogy a különbözetet kifizessék számukra. 
Szemben a szanálást megelőzően végzett 

(32) A részvényesek és hitelezők arra 
vonatkozó jogának védelme érdekében, 
hogy a számukra kifizetett összeg ne 
legyen kevesebb, mint az az összeg, 
amelyhez rendes fizetésképtelenségi eljárás 
esetén jutottak volna, egyértelmű 
kötelezettségeket kell megállapítani az 
intézmény eszközeinek és 
kötelezettségeinek értékelése tekintetében, 
és elegendő időt kell biztosítani arra, hogy 
megfelelő becslés készülhessen arról, 
milyen elbánásban részesültek volna a 
részvényesek és hitelezők, ha az 
intézményt rendes fizetésképtelenségi 
eljárás útján felszámolják. Biztosítani kell 
annak lehetőségét, hogy ez az értékelés 
már a beavatkozás korai szakaszában 
elkezdődhessen. A szanálás megkezdése 
előtt becslést kell készíteni az intézmény 
eszközeinek és kötelezettségeinek értékére, 
valamint arra vonatkozóan, milyen 
elbánásban részesülnének a részvényesek 
és hitelezők rendes fizetésképtelenségi 
eljárás esetén. Ez az értékelés csak a 
szanálásról szóló határozattal együtt 
képezheti bírósági felülvizsgálat tárgyát. 
Emellett lehetőséget kell biztosítani a 
szanálási eszközök alkalmazását követő, 
utólagos összehasonlítás elvégzésére is, 
amelynek keretében össze kell vetni, 
milyen tényleges elbánásban részesültek a 
részvényesek és hitelezők, illetve milyen 
elbánásban részesültek volna rendes 
fizetésképtelenségi eljárás esetén, ha a 
részvényesek és a hitelezők kérnek ilyen 
összehasonlítást. Ha az kerül 
megállapításra, hogy a részvényesek és 
hitelezők követeléseik ellenértékeként 
alacsonyabb összeghez jutottak annál, mint 
amit rendes fizetésképtelenségi eljárás 
esetén kaptak volna, akkor biztosítani kell, 
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értékeléssel, ez az összehasonlítás a 
szanálásról szóló határozattól függetlenül 
is bírósági felülvizsgálat tárgyát képezheti. 
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
szabadon határozzák meg, milyen eljárás 
révén fizethető ki a részvényesek és 
hitelezők számára az említett különbözet. 
Amennyiben van ilyen, ezt a különbözetet 
az ezen irányelv szerint megállapított 
finanszírozási rendszerek útján kell 
kifizetni.

hogy a különbözetet kifizessék számukra. 
Szemben a szanálást megelőzően végzett 
értékeléssel, ez az összehasonlítás a 
szanálásról szóló határozattól függetlenül 
is bírósági felülvizsgálat tárgyát képezheti. 
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
szabadon határozzák meg, milyen eljárás 
révén fizethető ki a részvényesek és 
hitelezők számára az említett különbözet. 
Amennyiben van ilyen, ezt a különbözetet 
az ezen irányelv szerint megállapított 
finanszírozási rendszerek útján kell 
kifizetni.

Or. bg

Indokolás

Mivel mielőtt az adott szanálási cselekményt megkezdenék, felmérik, hogy a részvényeseket és 
a hitelezőket hogyan kezelték volna a rendes csődeljárásban, nem kell kötelezően utólag 
összehasonlítani azt a bánásmódot, amelyben a részvényesek és a hitelezők valójában 
részesültek és azt a bánásmódot, amelyben a részvényesek és a hitelezők a rendes 
csődeljárásban részesültek volna, kivéve ha ezt a részvényesek és a hitelezők kérik.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

а) ha szavatolótőkéjének teljes vagy 
gyakorlatilag teljes elvesztésével járó 
veszteségek bekövetkezte vagy 
valószínűsíthető bekövetkezte miatt az 
intézmény megsértette a tevékenységi 
engedélyének feltételét képező 
tőkekövetelményeket, vagy objektív 
tényezők támasztják alá azt a 
megállapítást, hogy a közeljövőben 
valószínűsíthetően megsérti e 
követelményeket, és mindez indokolná a 
tevékenységi engedély illetékes hatóság 
általi visszavonását;

а) ha bejegyzett tőkéjének teljes vagy 
gyakorlatilag teljes részével megegyező 
vagyonának elvesztésével járó veszteségek 
bekövetkezte vagy valószínűsíthető 
bekövetkezte miatt az intézmény 
megsértette a tevékenységi engedélyének 
feltételét képező tőkekövetelményeket, 
vagy objektív tényezők támasztják alá azt a 
megállapítást, hogy a közeljövőben 
valószínűsíthetően megsérti e 
követelményeket, és mindez indokolná a 
tevékenységi engedély illetékes hatóság 
általi visszavonását;

Or. bg
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Indokolás

Terminológiai pontosítást kell végrehajtani: a „tőke” szó helyett a „vagyon” szót kell 
használni, mivel a tőke rögzített érték. Ez egy szám, amely a bank vagyonára vonatkozóan 
szolgál jelzéssel a bank hitelezőinek. A tőke csak növekedhet vagy csökkenhet, a vagyon 
viszont az az aktíva, amely kimerülhet.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az a) és b) pontban említett hatóságok 
jelenlegi és korábbi alkalmazottai;

d) az a), b) és c) pontban említett 
hatóságok jelenlegi és korábbi 
alkalmazottai;

Or. bg

Indokolás

Az üzleti titok megőrzésének követelményei nemcsak a szanálási hatóságok, az illetékes 
hatóságok és az EBH jelenlegi és korábbi alkalmazottaira nézve kell kötelezőnek lenniük, 
hanem a minisztériumokéira is.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
103 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felhatalmazás a 116. cikkben 
meghatározott időponttól számított 
határozatlan időtartamra szól.

(2) A felhatalmazás a 116. cikkben 
meghatározott időponttól számított öt évre
szól. A Bizottság legkésőbb a hatáskör-
átruházást követő ötéves időtartam lejárta 
előtt 6 hónappal jelentést készít az 
átruházott hatáskörökről.

Or. bg

Indokolás

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására irányuló jogkörének 
határozatlan időtartamra való biztosítására irányuló javaslat ellentmond az EUMSZ 290. 
cikkének. Bár a határozatlan időtartam a hatáskör-átruházás időtartama pontos 
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meghatározásának egy módja, ez a megközelítés nem veszi figyelembe a felhatalmazás tárgyát 
képező tényleges viszonyok megváltozásának lehetőségét.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
103 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2., 4., 28., 37., 39., 43., 86., 94., 97. 
és 98. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament és a Tanács értesítését követő 
két hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács ezen időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel 
kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbodik.

(5) A 2., 4., 28., 37., 39., 43., 86., 94., 97. 
és 98. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament és a Tanács értesítését követő 
három hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács ezen időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel 
kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbodik.

Or. bg

Indokolás

A kifogás megtételére szolgáló időt meg kell hosszabbítani, hogy az Európai Parlament és a 
Tanács mélyrehatóan megismerhesse a felhatalmazáson alapuló, javasolt jogi aktust, és hogy 
eldöntse, hogy annak ilyen formában történő elfogadása célszerű és helyénvaló-e.


