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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva (például: „ABCD”). A szövegváltoztatást 

a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új 

szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 

 

 

 



 

PR\1021631HU.doc 3/7 PE529.882 

 HU 

TARTALOM 

Oldal 

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE ..................... 4 

INDOKOLÁS ...................................................................................................................................... 5 

 



 

PE529.882 4/7 PR\1021631HU.doc 

HU 

 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a betétbiztosítási rendszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) 

elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról  

(05199/1/2014– C7-0094/2014 – 2010/0207(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjára (05199/1/2014 – C7-0094/2014), 

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 

értelmében a dán Parlament, a német Bundestag, a német Bundesrat, valamint a svéd 

Parlament által benyújtott, indokolással ellátott véleményekre, amelyek azt hangsúlyozzák, 

hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével, 

– tekintettel az Európai Központi Bank 2011. február 16-i véleményére1, 

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslatról 

(COM(2010)0368) szóló, első olvasatban kialakított álláspontjára2, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére, 

 tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7 

0000/2014), 

1. jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját; 

2. megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták; 

3. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének 

(1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust; 

4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden 

eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve 

gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1  HL C 99., 2011.3.31., 1.o. 
2  Elfogadott szövegek, 2012.2.16., P7_TA(2012)0049. 
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INDOKOLÁS 

 

Miután a Parlament plenáris ülése 2012. február 16-án első olvasatban elfogadta közös 

álláspontját, egy hosszú időszak után – amely alatt a Tanács nem volt hajlandó a tárgyalásokra 

– informális tárgyalásokat kezdeményeztek a litván elnökséggel, hogy mielőbb megegyezésre 

jussanak a második olvasatról. A háromoldalú tárgyalások három fordulója után a Parlament 

és a Tanács tárgyalási küldöttségei 2013. december 17-én megegyezésre jutottak az ügyben. 

A megállapodás szövegét 2014. január 9-én jóváhagyás céljából a Gazdasági és Monetáris 

Bizottság elé terjesztették, amelyet a bizottság túlnyomó többséggel jóváhagyott. Ezt 

követően a bizottság elnöke a COREPER elnökéhez intézett 2014. január 10-i levelében 

megerősítette, hogy a plenáris ülésnek azt fogja javasolni, hogy módosítások nélkül hagyja 

jóvá a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját, amennyiben az megfelel a 2013. 

december 17-i megállapodásnak. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2014. 

március 3-án elfogadta első olvasatbeli álláspontját, és ezzel megerősítette a 2013. december 

17-i megállapodást. 

 

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja megegyezik a háromoldalú egyeztetés során elért 

megállapodással, az előadó a bizottság számára annak további módosítások nélküli 

elfogadását ajánlja. 

 

A betétbiztosítási rendszereknek a betétesek védelmével kapcsolatos közvetlen funkciójuk 

mellett központi jelentőségük van a pénzügyi rendszerek stabilitásában is, különösen válság 

idején. Ha a banki ügyfelek elveszítik a hitelintézetükbe vetett bizalmukat, és egyidejűleg 

megpróbálják kivenni betéteiket, azaz megrohanják a bankokat, akkor ez nem csak a már 

instabil hitelintézetet döntheti be, hanem a hatás a bizalomvesztés térnyerése miatt más 

hitelintézetekre és államokra is átgyűrűzhet. Hiszen nincs olyan hitelintézet, amely 

rendelkezne ilyen nagy összegű likvid forrással, amely a betétek biztosításához szükséges. 

Ezért 2010. július 12-én az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő a betétbiztosítási 

rendszerekről szóló irányelv átdolgozására. Az Európai Bizottság a közös belső piacot szem 

előtt tartva különösen a fizetésképtelenség esetén a betéteseknek nyújtott kártalanítás hosszú 

kifizetési határidői, valamint a tagállamok betétbiztosítási rendszereinek finanszírozási 

kapacitása közötti nagy eltérések miatt tartotta szükségesnek az irányelv javítását. 

 

 

Első olvasat 

 

Az Európai Parlament 2012. február 16-án első olvasatban túlnyomó többséggel fogadta el 

véleményét. A Parlament első olvasatbeli álláspontjának legfontosabb elemei a következők 

voltak:   

 

 A válságalap hiteles és szilárd finanszírozási kapacitása: Az Európai Parlament szerint 

a betétesek bizalmának elnyerése érdekében megkerülhetetlen a betétbiztosítási 

rendszerek magas szintű finanszírozási kapacitásának előzetes biztosítása. Emellett az 

előzetes finanszírozásnak az az előnye, hogy nem prociklikus hatású, éles ellentétben az 

utólagos hozzájárulásokkal, amelyeket éppen válság esetén szednek be, és ezzel más 

hitelintézeteket is nehéz helyzetbe hozhatnak. A betétbiztosítási rendszerek finanszírozási 
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kapacitásában mutatkozó eltéréseket ezért egységesíteni kell az EU-ban, és az uniós 

betétbiztosítási alapokat legfeljebb 15 éven belül a fedezett betétek legalább 1,5 

százalékával előzetesen el kell látni.  

 

 Rövid kifizetési határidők fizetésképtelenség esetén: A bankok megrohanásának 

kivédése érdekében elengedhetetlen, hogy fizetésképtelenség esetén rövid kifizetési 

határidőket biztosítsanak. E tekintetben a jelenlegi 20 munkanap egyértelműen túl hosszú, 

így a kifizetési határidőt hét napra kell csökkenteni. Mivel az Unióban nem minden 

rendszer képes rövid kifizetési határidőt garantálni, az ígért határidők be nem tartása pedig 

bizalomvesztéshez vezetne, az Európai Parlament átmeneti határidőket javasolt. A hét 

napnál hosszabb határidőknél az Európai Parlament elképzelése szerint egy hét után 

kérésre hozzáférést kell biztosítani az ügyfelek számára a pénzeszközeikhez, hogy fedezni 

tudják megélhetési költségeiket.  

 

 A működési módtól függetlenül azonos követelmények támasztása a betétbiztosítási 

rendszerekkel szemben: A Parlament elismeri a betétbiztosítási rendszerek működésének 

különböző formáit, amennyiben azok teljesítik az irányelv követelményeit, többek között 

az alap nagyságára, a kifizetési határidőkre, a biztosítási szintre, a befizetések 

kiszámítására és az eszközök felhasználására vonatkozókat. Ez a rugalmas megoldás az 

előírások egyidejű harmonizálása mellett megfelelően figyelembe veszi a különböző 

nemzeti biztosítási rendszereket és bankpiacokat.  

 

 Kockázatalapú befizetések a betétbiztosítási rendszerekbe: Az irányelv átdolgozásával 

először fogalmaztak meg előírásokat a hitelintézetek betétbiztosítási rendszerekbe való 

befizetéseinek kiszámítására. Ennek keretében a Parlament azt követeli, hogy a nagyobb 

kockázatot vállaló hitelintézetek magasabb összegeket is fizessenek be. 

 

Második olvasat 

 

Az előadó a kompromisszumnak különösen a következő elemeit kívánja kiemelni, amelyek 

alapján azt javasolja a bizottságnak, hogy további módosítások nélkül hagyja jóvá az elért 

megállapodást. 

 

 Első alkalommal határoztak meg uniós szintű előírásokat a betétbiztosítási 

rendszerek finanszírozására. A tagállamoknak tehát biztosítaniuk kell, hogy a 

betétbiztosítási rendszerekhez csatlakozó hitelintézetek már tíz éven belül a rendszer által 

fedezett betétek legalább 0,8 százalékának megfelelő betétbiztosítási alapot gyűjtsenek 

össze.  

 

 Fizetésképtelenség esetén a kifizetési határidőket a jelenlegi 20 munkanapról hét 

munkanapra csökkentik. A tagállamok 2023 végéig átmeneti határidőt vezethetnek be. 

E tekintetben azonban a határidő legkésőbb 2018 végén legfeljebb 15 munkanap, 2021 

végén pedig legfeljebb 10 munkanap lehet. Ha a tagállamok átmeneti határidőt tesznek 

lehetővé, a betétbiztosítási rendszer viszont nem képes hét munkanapon belül kifizetni a 

betéteket, akkor a betétesek a megélhetési költségeik fedezése céljából öt munkanapon 

belül úgynevezett „szükséghelyzeti kifizetésre” jogosultak. 
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 Rögzítik a kockázatalapú befizetések elvét: A betétbiztosítási alapba a fedezett betét 

összege és az adott tagintézet kockázatai alapján fizetik be a hozzájárulást. Az Európai 

Bankhatóság e célból iránymutatásokat dolgoz ki. 

 

 Az ideiglenesen magas összegek biztosítása: A tagállamoknak a jövőben az 100 000 

eurós fedezeti összeget meghaladó, ideiglenesen magas összegeket is biztosítaniuk kell, 

amelyek pl. ingatlan értékesítéséből, biztosítási összeg kifizetéséből, válásokból stb. 

származnak. A tagállamoknak legalább három és legfeljebb tizenkét hónapban kell 

megállapítaniuk az időszakot, továbbá a tagállamokban az életkörülmények 

figyelembevétele mellett meg kell határozniuk a 100 000 eurós fedezeti összeg feletti 

konkrét biztosítási szintet. 

 

 Egyértelmű, áttekinthető tájékoztatás a betétbiztosításról: A jövőben a betétesek 

számlanyitáskor, továbbá évente egyszer áttekinthető és érthető tájékoztatást kapnak a 

biztosítási szintről, az illetékes betétbiztosítási rendszerről, valamint azok kapcsolattartási 

adatairól, működési módjáról, továbbá a fizetésképtelenséggel kapcsolatos minden 

lényeges információról.  

 

 A betétbiztosítási alapok forrásait elsődlegesen a fizetésképtelenség esetén teljesítendő 

kifizetésekre és a felszámolás keretében fedezett összegek biztosítására használják fel. A 

tagállamok megengedhetik, hogy a betétbiztosítási rendszerek szigorú feltételek mellett 

megelőző intézkedésekre is felhasználják a forrásokat. A kötelező pótfedezetre vonatkozó 

mennyiségi kritériumok biztosítják, hogy kifizetés esetén még rendelkezésre álljanak 

források. 

 

 A betétbiztosítási rendszerek önkéntes alapon kölcsönös hiteleket nyújthatnak, ha 

többek között a rendszer pénzeszközei nem elégségesek a kötelezettségek teljesítésére, és 

a tagintézetektől már kértek rendkívüli befizetéseket. Emellett magának a hitelt felvevő 

rendszernek nem lehetnek fennálló hitelkötelezettségei más betétbiztosítási rendszerekkel 

szemben.  

 


