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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 t 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. 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. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az uniós hitelintézetek ellenálló képességét fokozó strukturális intézkedésekről szóló 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  

(COM(2014)0043 – C8-0024/2014 – 2014/0020(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2014)0043), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 

(C7-0024/2014), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. április 9-i véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2014. június 26-i véleményére2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0000/2015), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Mivel a magas szintű munkacsoport 

javaslatát követően az Unió jelentős 

számú olyan jogszabályt fogadott el 

(többek között ilyen az EMIR, a MIFID2, 

                                                 
1 HL C 451., 2014.12.16., 45. o. 
2 HL C 271., 2014.8.19., 87. o. 
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a CRR, a CRD4, a DGS és a BRRD), 

amelyek a rendszerszintű kockázatok, a 

túl alacsony tőkekövetelmények, a 

befektetővédelem szükségessége, valamint 

az állami pénzügyi támogatás nélküli 

szanálhatatlanság problémáját kezelik. Az 

új felügyeleti szabályok és struktúrák 

eredményeképpen a helyzet megváltozott, 

és az egységes banki szabálykönyv − az 

egységes pénzügyi piac előmozdítása és 

egy működőképes európai tőkepiaci unió 

létrehozása révén − új alapot teremtett az 

uniós pénzügyi piacok számára. 

Or. en 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A folyamatban lévő banki szabályozási 

reformprogram jelentősen növelni fogja 

mind az egyedi bankoknak, mind a 

bankrendszer egészének az ellenálló 

képességét. Mindazonáltal a legnagyobb és 

legösszetettebb uniós bankcsoportok egy 

kisebb csoportja továbbra is túl nagy a 

csődhöz, túl nagy a mentéshez és túl 

összetett az irányításhoz, a felügyelethez és 

a szanáláshoz. A strukturális reform ezért 

fontos kiegészítője az egyéb szabályozási 

kezdeményezéseknek és intézkedéseknek, 

mivel módot ad a csoporton belüli 

összetettség, a csoporton belüli 

támogatások és a túlzott kockázatvállalási 

ösztönzők közvetlen kezelésére. A 

tagállamok egy része már végrehajtott 

strukturális reformokat bankrendszerében, 

illetve ilyen irányú intézkedések 

bevezetését tervezi. 

(4) A folyamatban lévő banki szabályozási 

reformprogram jelentősen növelni fogja 

mind az egyedi bankoknak, mind a 

bankrendszer egészének az ellenálló 

képességét. Mindazonáltal a legnagyobb és 

legösszetettebb uniós bankcsoportok egy 

kisebb csoportja továbbra is túl nagy a 

csődhöz, túl nagy a mentéshez és túl 

összetett az irányításhoz, a felügyelethez és 

a szanáláshoz. Az előre nem látható vagy 

más jogszabályok által nem szabályozott 

rendszerszintű kockázatokon és a 

hitelintézetek szanálhatóságán alapuló 
strukturális reform ezért fontos kiegészítője 

az egyéb szabályozási 

kezdeményezéseknek és intézkedéseknek, 

mivel módot ad a csoporton belüli 

összetettség, a csoporton belüli 

támogatások és a túlzott kockázatvállalási 

ösztönzők közvetlen kezelésére. A 

tagállamok egy része már végrehajtott 

strukturális reformokat bankrendszerében, 

illetve ilyen irányú intézkedések 
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bevezetését tervezi. 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az uniós szintű harmonizáció révén 

biztosítható, hogy az uniós 

bankcsoportokat, amelyek közül sok több 

tagállamban is működik, a strukturális 

követelmények közös kerete szabályozza, 

ez pedig elkerülhetővé teszi a verseny 

torzulásait, csökkenti a szabályozás 

összetettségét, elkerülhetővé teszi a határon 

átnyúló tevékenységek indokolatlan 

megfelelési költségeit, elősegíti az uniós 

piac további integrációját és hozzájárul a 

szabályozási arbitrázs lehetőségeinek 

megszüntetéséhez. 

(9) Az uniós szintű harmonizáció révén 

biztosítható, hogy az uniós 

bankcsoportokat, amelyek közül sok több 

tagállamban is működik, a strukturális 

követelmények közös kerete szabályozza, 

ez pedig elkerülhetővé teszi a verseny 

torzulásait, csökkenti a szabályozás 

összetettségét, elkerülhetővé teszi a határon 

átnyúló tevékenységek indokolatlan 

megfelelési költségeit, elősegíti az uniós 

piac további integrációját és hozzájárul a 

szabályozási arbitrázs lehetőségeinek 

megszüntetéséhez. A jelentkező 

rendszerszintű kockázatokat egységesen 

kell kezelni, és azokat azonos kritériumok 

alapján kell meghatározni az Unió egész 

területén annak biztosítása céljából, hogy 

minden hitelintézet szanálható legyen 

anélkül, hogy veszélybe sodorná a 

pénzügyi piacok stabilitását az Unióban. 

Or. en 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A belső piac működéséhez való 

hozzájárulás céljával összefüggésben 

lehetővé kell tenni, hogy a hitelintézet 

(10) A belső piac működéséhez való 

hozzájárulás céljával összefüggésben 

lehetővé kell tenni, hogy azok a 
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eltérésben részesüljön a bizonyos 
kereskedési tevékenységek elkülönítésére 

vonatkozó rendelkezések alól, 

amennyiben a tagállam 2014. január 29. 

előtt olyan elsődleges nemzeti jogszabályt 

fogadott el (ideértve a később elfogadott 

másodlagos jogszabályokat is), amely a 

magánszemélyektől és kis- és 

középvállalkozásoktól (kkv-ktől) betéteket 

gyűjtő hitelintézetek számára megtiltja a 

befektetésekkel főkötelezettként történő 

kereskedést és a kereskedési céllal tartott 

eszközök tartását. A tagállamokat ezért fel 

kell jogosítani arra, hogy a Bizottságtól 

eltérést kérjenek a bizonyos kereskedési 

tevékenységek elkülönítésére vonatkozó 

rendelkezések alól olyan hitelintézetek 

számára, amelyek az említett 

rendelkezésekkel összeegyeztethető 

nemzeti jogszabályok hatályába tartoznak. 

Ez lehetővé tenné, hogy azok a 

tagállamok, amelyek már rendelkeznek az 

e rendelettel egyenértékű és azonos hatású 

elsődleges jogszabályokkal, elkerülhessék 

a meglévő, hatásos jogszabályok 

kiigazítását. Annak érdekében, hogy a 

nemzeti jogszabály és a későbbi 

végrehajtási intézkedések ne 

veszélyeztessék a belső piac célját, illetve 

működését, a nemzeti jogszabály és a 

kapcsolódó felügyeleti és jogérvényesítési 

intézkedések céljának képesnek kell 

lennie annak biztosítására, hogy a 

magánszemélyektől és kkv-ktől 

biztosítható betéteket gyűjtő hitelintézetek 

olyan jogilag kötelező erejű 

követelményeknek feleljenek meg, 

amelyek egyenértékűek és 

összeegyeztethetőek e rendelet 

rendelkezéseivel. A szóban forgó nemzeti 

szabályok hatályába tartozó hitelintézetet 
felügyelő illetékes hatóságnak véleményt 

kell nyilvánítania a kérdésben, és e 

véleményt csatolni kell az eltérési 

kérelemhez. 

maghitelintézetek, amelyek fő 

tevékenységükként nem foglalkoznak 

befektetésekkel és nem tartanak 

eszközöket kereskedési céllal, továbbá 

azok a maghitelintézetek, amelyek egy 

vállalatcsoporton belül jogi szempontból 

elkülönülten működnek azoktól az 

egységektől, amelyek szabályozott 

tevékenységként befektetésekkel 

főkötelezettként kereskednek és 

kereskedési céllal eszközöket tartanak, 

továbbá amelyek egyéb feltételeknek is 

megfelelnek, mentesüljenek az e 

rendeletben előírt értékelés alól. Azon 

túlmenően, hogy „biztonságos kikötőt” 

teremt az e rendelet célkitűzéseinek való 

megfelelés érdekében helyes lépéseket 

tevő hitelintézetek számára, ez lehetővé 

tenné, hogy azok a hitelintézetek, 

amelyeknek elhelyezkedésük szerinti 

tagállama már rendelkezik e rendelettel 

egyenértékű és azonos hatású elsődleges 

jogszabályokkal, mentesüljenek a további 

értékelés, és a tevékenységük 

elkülönítésére vonatkozó további 

kötelezettség alól. Ez lehetővé tenné a 

tagállamok számára, hogy amennyiben 

úgy vélik, hogy a területükön és illetékes 

hatóságaik felügyelete alatt működő 

bankszektor és hitelintézetek a tagállam 

gazdaságának egészéhez viszonyított 

nagysága oly mértékű, hogy a pénzügyi 

ágazat egészében folyó kereskedés és 

árjegyzés aránya miatt a szanálások 

állami támogatására vonatkozó előírás 

hiányában a lakossági ügyfelek és 

betétesek jelentős kockázatnak lennének 

kitéve, a tevékenységek elkülönítését 

nemzeti szinten, de e rendelettel 

összhangban szabályozzák. A szóban 

forgó hitelintézeteket felügyelő illetékes 

hatóságnak kell ellenőriznie, hogy a 

mentességi feltételek teljesülnek-e. 

Or. en 
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Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet célja, hogy csökkentse a 

túlzott kockázatvállalást és a gyors 

mérlegfőösszeg-növekedést, a szanálás 

nehézségeit, az ellenőrzés nehézségeit, az 

összeférhetetlenséget, a verseny torzulásait 

és a tőke rossz elosztását. Célja továbbá, 

hogy megóvja az olyan tevékenységeket 

folytató intézményeket, amelyeket állami 

védőhálónak kell védenie a más 

tevékenységek miatt felmerülő 

veszteségektől. A szükséges szabályoknak 

ezért elő kell segíteniük, hogy a bankok 

újra a reálgazdaság szolgálatát célzó 

alapvető, kapcsolatorientált szerepükre 

összpontosítsanak, és meg kell 

akadályozniuk, hogy a bankok tőkéjüket a 

nem pénzügyi gazdaság hitelezése helyett 

túlzott mértékben kereskedési célokra 

fordítsák. 

(12) E rendelet célja, hogy csökkentse a 

túlzott kockázatvállalást és a gyors 

mérlegfőösszeg-növekedést, a szanálás 

nehézségeit, az ellenőrzés nehézségeit, az 

összeférhetetlenséget, a verseny torzulásait 

és a tőke rossz elosztását. Célja továbbá, 

hogy megóvja az olyan tevékenységeket 

folytató intézményeket, amelyeket állami 

védőhálónak kell védenie a más 

tevékenységek miatt felmerülő 

veszteségektől. A szükséges szabályoknak 

ezért adott esetben elő kell segíteniük, 

hogy a bankok újra a reálgazdaság 

szolgálatát célzó alapvető, 

kapcsolatorientált szerepükre 

összpontosítsanak, és meg kell 

akadályozniuk, hogy a bankok tőkéjüket a 

nem pénzügyi gazdaság hitelezése helyett 

túlzott mértékben kereskedési célokra 

fordítsák. 

Or. en 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak biztosítása érdekében, hogy a 

saját számlás kereskedés tilalma alá eső 

jogalanyok továbbra is hozzájárulhassanak 

a gazdaság finanszírozásához, célszerű 

engedélyezni számukra, hogy egy zárt 

listán szereplő alapokba fektessenek. E 

teljes körű listának a zárt végű és 

(17) Annak biztosítása érdekében, hogy a 

saját számlás kereskedés tilalma alá eső 

jogalanyok továbbra is hozzájárulhassanak 

a gazdaság finanszírozásához, célszerű 

engedélyezni számukra, hogy bizonyos 

alapokba befektessenek. Ezek közé az 

alapok közé kell tartoznia az ÁÉKBV-
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tőkeáttétel nélküli alternatív befektetési 

alapokat („ABA-k”), az európai 

kockázatitőke-alapokat, az európai 

szociális vállalkozási alapokat és az 

európai hosszú távú befektetési alapokat 

célszerű tartalmaznia. Annak biztosítására, 

hogy ezek az alapok ne veszélyeztessék a 

befektető hitelintézetek életképességét és 

pénzügyi szilárdságát, elengedhetetlen, 

hogy azokat a zárt végű és tőkeáttétel 

nélküli ABA-kat, amelyekbe a 

hitelintézetek továbbra is befektethetnek, 

olyan ABA-kezelők kezeljék, amelyeket a 

2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet26 vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelően engedélyeztek és felügyelnek, 

és hogy az említett ABA-k az Unióban 

legyenek letelepedettek, vagy, amennyiben 

nem az Unióban letelepedettek, úgy az 

említett irányelv szabályainak megfelelően 

kerüljenek forgalmazásra az Unióban. 

knek, a lakossági befektetők számára 

értékesített egyéb alapoknak, a zárt végű 

és tőkeáttétel nélküli alternatív befektetési 

alapoknak („ABA-k”), az európai 

kockázatitőke-alapoknak, az európai 

szociális vállalkozási alapoknak és az 

európai hosszú távú befektetési alapoknak. 

Annak biztosítására, hogy ezek az alapok 

ne veszélyeztessék a befektető 

hitelintézetek életképességét és pénzügyi 

szilárdságát, elengedhetetlen, hogy azokat 

a zárt végű és tőkeáttétel nélküli ABA-kat, 

amelyekbe a hitelintézetek továbbra is 

befektethetnek, olyan ABA-kezelők 

kezeljék, amelyeket a 2011/61/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet26 vonatkozó 

rendelkezéseinek megfelelően 

engedélyeztek és felügyelnek.  

__________________ __________________ 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

június 8-i 2011/61/EU irányelve az 

alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 

valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK 

irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 

1095/2010/EU rendelet módosításáról 

(HL L 174., 2011.7.1., 1. o.). 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

június 8-i 2011/61/EU irányelve az 

alternatívbefektetésialap-kezelőkről, 

valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK 

irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 

1095/2010/EU rendelet módosításáról 

(HL L 174., 2011.7.1., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Ha az illetékes hatóság a kereskedési 

tevékenységek értékelésekor arra a 

következtetésre jut, hogy azok a relatív 

méret, a tőkeáttétel, az összetettség, a 

nyereségesség, a kapcsolódó piaci 

kockázat, valamint az összekapcsolódás 

(23) Ha az illetékes hatóság a kereskedési 

tevékenységek értékelésekor arra a 

következtetésre jut, hogy azok a relatív 

méret, a tőkeáttétel, az összetettség, a 

nyereségesség, a kapcsolódó piaci 

kockázat, valamint az összekapcsolódás 
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tekintetében meghaladnak bizonyos 

mutatókat, akkor indokolt előírnia e 

kereskedési tevékenységek 

maghitelintézettől való elkülönítését, 

kivéve, ha a maghitelintézet hitelt 

érdemlően bebizonyítja az illetékes 

hatóságnak, hogy azok – figyelembe véve 

az e rendeletben meghatározott 

célkitűzéseket – nem jelentenek veszélyt a 

maghitelintézet pénzügyi stabilitására, 

illetve az uniós pénzügyi rendszer 

egészére. 

tekintetében meghaladnak bizonyos 

mutatókat, továbbá e rendelet célkitűzéseit 

szem előtt tartva úgy véli, hogy a 

maghitelintézet pénzügyi stabilitását, 

illetve az Unió pénzügyi rendszerét 

részben vagy egészben veszélybe sodorják, 
akkor indokolt előírnia e kereskedési 

tevékenységek maghitelintézettől való 

elkülönítését, kivéve, ha a maghitelintézet 

hitelt érdemlően bebizonyítja az illetékes 

hatóságnak, hogy azok – figyelembe véve 

az e rendeletben meghatározott 

célkitűzéseket – nem jelentenek veszélyt a 

maghitelintézet pénzügyi stabilitására, 

illetve az uniós pénzügyi rendszer 

egészére. 

Or. en 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (24a) Másfelől az árjegyzés a vállalati 

kötvényekkel és más, hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírokkal kereskedő jól 

működő piac szükséges eleme, mivel az 

ilyen kötvények egyik fő előnye a 

befektetők számára az, hogy kereskedni 

lehet velük a kötvénypiacon, és ezért a 

befektetők széles köre számára likvid 

eszközként szolgálnak. Az Unióban a 

likviditásteremtést a bankok árjegyzési 

tevékenysége támogatja, és a jól működő 

tőkepiaci unió, valamint az erős és 

hatékony kötvénypiac megteremtéséhez 

fontos, hogy egyensúlyt teremtsünk a 

bankok mint árjegyzők likviditásteremtési 

tevékenysége és a bankok kereskedési 

tevékenységeihez kapcsolódó pénzügyi 

stabilitási aggályok között. 

Or. en 
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Indokolás 

A bankok kereskedési tevékenységeinek bizonyos részei alapvető jelentőségűek a tőkepiaci 

unió szempontjából, mivel a reálgazdaság egyes részeit az értékpapírpiacok finanszírozzák. 

Ennek tükröződnie kell a banki strukturális reform kapcsán hozott döntésekben. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (24b) Egy olyan rendeletnek, melynek 

célja a kereskedési tevékenységekhez 

kapcsolódó túlzott kockázatvállalás 

megakadályozása, figyelembe kell vennie 

a bankok által a kereskedés során vállalt 

tényleges kockázatokat, és ösztönzőket kell 

nyújtania a bankok számára, hogy 

csökkentsék kockázati kitettségüket, vagy 

hogy a jogszabálynak való megfelelés 

érdekében növeljék szavatolótőkéjüket. A 

bankok kereskedési tevékenységeinek 

méretét leghatékonyabban az 

575/2013/EU rendeletben a kockázati 

kitettségek kapcsán meghatározott 

prudenciális követelmények révén lehet 

megállapítani, mivel azok a kereskedési 

pozíciók tényleges kockázatát minden más 

követelményrendszernél jobban felfedik, 

és mivel azok meghatározása egyértelmű, 

és azokat a felügyeleti keret ellenőrzi. 

Or. en 

Indokolás 

A bizottsági javaslat a bankok kereskedési tevékenységei méretének számviteli alapú 

intézkedések révén történő mérésén alapszik. Mivel a számviteli standardok és gyakorlatok 

eltérőek az Európai Unión belül, és mivel a bankok meglehetősen szabadon választhatják 

meg, hogy hogyan sorolják be kereskedési céllal tartott eszközeiket, helyénvalóbb a 

prudenciális követelmények révén mérni a bankok kereskedési tevékenységeit. Ily módon a 

bankok által a kereskedés során vállalt tényleges kockázatok pontosabban mérhetők, és ez a 

bankokat is a kockázatvállalás és kockázatkezelés javítására ösztönzi. 
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Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A tényleges jogi, gazdasági, irányítási 

és működési elkülönítés érdekében a 

maghitelintézeteknek és a kereskedési 

egységeknek a tőkére, a likviditásra és a 

nagykockázatokra vonatkozó szabályokat a 

funkcionális alcsoport szintjén kell 

teljesíteniük. Erős, független irányító 

testülettel és elkülönülő vezető testülettel 

kell rendelkezniük. 

(26) A tényleges jogi, gazdasági, irányítási 

és működési elkülönítés érdekében − 

amennyiben erre szükség van és az 

illetékes hatóságok ezt előírják − a 

maghitelintézeteknek és a kereskedési 

egységeknek a tőkére, a likviditásra és a 

nagykockázatokra vonatkozó szabályokat a 

funkcionális alcsoport szintjén kell 

teljesíteniük. Erős, független irányító 

testülettel és elkülönülő vezető testülettel 

kell rendelkezniük. 

Or. en 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Az önsegélyező, szövetkezeti vagy 

takarékintézménynek vagy ezekhez 

hasonló intézménynek minősülő csoportok 

speciális tulajdonosi és gazdasági 

struktúrával rendelkeznek. Az elkülönítési 

szabályok egy részének előírása 

messzeható változásokat tehet szükségessé 

az említett jogalanyok szervezeti 

felépítésében, e változások költségei pedig 

nem feltétlenül állnának arányban az 

előnyökkel. Amennyiben az említett 

csoportok e rendelet hatályába tartoznak, 

az illetékes hatóság határozhat úgy, hogy 

az 575/2013/EU rendelet 49. cikke (3) 

bekezdésének a) vagy b) pontjában 

meghatározott követelményeket teljesítő 

maghitelintézet tőkeinstrumentumokat 

vagy szavazati jogokat birtokoljon a 

(27) Az önsegélyező, szövetkezeti vagy 

takarékintézménynek vagy ezekhez 

hasonló intézménynek minősülő csoportok 

speciális tulajdonosi és gazdasági 

struktúrával rendelkeznek. Az elkülönítési 

szabályok egy részének előírása 

messzeható változásokat tehet szükségessé 

az említett jogalanyok szervezeti 

felépítésében, e változások költségei pedig 

nem feltétlenül állnának arányban az 

előnyökkel. Amennyiben az említett 

csoportok e rendelet hatályába tartoznak, 

az illetékes hatóság határozhat úgy, hogy 

az 575/2013/EU rendelet 49. cikke (3) 

bekezdésének a) vagy b) pontjában 

meghatározott követelményeket teljesítő 

maghitelintézet tőkeinstrumentumokat 

vagy szavazati jogokat birtokoljon a 
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kereskedési egységben, amennyiben az 

illetékes hatóság úgy véli, hogy az ilyen 

tőkeinstrumentumok vagy szavazati jogok 

birtoklása nélkülözhetetlen a csoport 

működéséhez, és hogy a maghitelintézet 

kielégítő intézkedéseket hozott a 

vonatkozó kockázatok megfelelő 

mérséklésére. 

kereskedési egységben, amennyiben az 

illetékes hatóság úgy véli, hogy az ilyen 

tőkeinstrumentumok vagy szavazati jogok 

birtoklása nélkülözhetetlen a csoport 

működéséhez, és hogy a maghitelintézet 

kielégítő intézkedéseket hozott a 

vonatkozó kockázatok megfelelő 

mérséklésére. Az elkülönítés elrendelésétől 

függetlenül az illetékes hatóságnak 

rendelkeznie kell a 2013/36/EU irányelv 

104. cikke (1) bekezdésének a) pontjában 

rá ruházott azon hatáskörrel, hogy 

szavatolótőke-követelményt írjon elő 

akkor, ha a kockázatok és a kereskedés 

volumene meghalad egy bizonyos szintet, 

annak érdekében, hogy ösztönözze a 

hitelintézetet arra, hogy ne vállaljon a 

saját, illetve az Unió egészének vagy egy 

részének pénzügyi stabilitását 

veszélyeztető felesleges kockázatot. 

Or. en 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (37a) Kizárólagos hatáskörei − és többek 

között az e rendeletben meghatározott 

feladatkörök − ellátása érdekében az 

illetékes hatóságnak rendelkeznie kell 

hatáskörrel arra, hogy a 2013/36/EU 

irányelv 64–72. cikke és az 1024/2013/EU 

rendelet 18. cikke értelmében szankciókat 

alkalmazzon. 

Or. en 
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Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ennek a rendeletnek a célja a 

rendszerszintű kockázatnak, a pénzügyi 

nyomásnak, illetve a nagy, összetett és 

összekapcsolt jogalanyok, különösen a 

hitelintézetek csődjének az elkerülése, és a 

következő célkitűzések elérése: 

Ennek a rendeletnek a célja a 

rendszerszintű kockázat, a pénzügyi 

nyomás, illetve a nagy, összetett és 

összekapcsolt jogalanyok, különösen a 

hitelintézetek csődje kialakulásának az 

elkerülése, és a következő célkitűzések 

elérése: 

Or. en 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a hitelintézet túlzott 

kockázatvállalásának csökkentése; 

a) a hitelintézet szanálhatóságának 

biztosítása, illetve a túlzott 

kockázatvállalás megszüntetése; 

Or. en 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a rossz erőforrás-elosztás elkerülése és 

a reálgazdaságba irányuló hiteláramlás 

ösztönzése; 

c) a megnövelt pénzügyi stabilitás 

keretében a nagyobb arányú 

likviditásteremtés és befektetés 

előmozdítása, és a reálgazdaságba irányuló 

hiteláramlást elősegítő és ösztönző 

egységes banki szabálykönyv kidolgozása 

révén a tőkepiaci unió felé való további 
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lépések megtétele; 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) hozzájárulás a torzításmentes 

versenyfeltételekhez minden hitelintézet 

számára a belső piacon; 

d) hozzájárulás a torzításmentes 

versenyfeltételekhez minden hitelintézet 

számára a belső piacon annak biztosítása 

révén, hogy a veszteségeket feltőkésítés 

révén a részvényesek és a befektetők 

fedezzék; 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a pénzügyi szektoron belüli, 

rendszerszintű kockázathoz vezető 

összekapcsolódás csökkentése; 

e) a pénzügyi szektoron belüli, 

rendszerszintű kockázathoz vezető 

összefonódás csökkentése a betétesek 

védelme, a felmerülő kockázatok kezelése 

és az ellenálló képesség javítása révén; 

Or. en 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – g pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a csoportok rendezett szanálásának és 

helyreállításának elősegítése. 

g) a maghitelintézeteken belüli 

komplexitás csökkentése, a szanálhatóság 

akadályainak felszámolása, és a csoportok 

rendezett szanálását és helyreállítását 

szolgáló megfelelő és kielégítő eszközök 

hatékony alkalmazásának elősegítése. 

Or. en 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) bizonyos kereskedési tevékenységek 

elkülönítése. 

b) a kereskedési tevékenységekből eredő 

túlzott kockázatvállalás csökkentését 

szolgáló intézkedések meghozatala. 

Or. en 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) bizonyos olyan kereskedési 

tevékenységek kezelése és strukturálása, 

amelyek a megítélés szerint kockázatot 

jelentenek a hitelintézet vagy a betétesek 

számára, és ezzel rendszerszintű kockázat 

kialakulásához vezethetnek. 

Or. en 
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Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont– bevezető rész  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a következő jogalanyok bármelyike, 

amennyiben teljes eszközállománya három 

egymást követő évben eléri a 30 

milliárd EUR-t és kereskedéseinek 

volumene eléri a 70 milliárd EUR-t vagy 

teljes eszközállománya 10 százalékát: 

b) a következő jogalanyok bármelyike, 

amennyiben teljes eszközállománya három 

egymást követő évben eléri a 30 

milliárd EUR-t és kereskedéssel 

kapcsolatos kockázati kitettsége eléri 

legalább a 70 milliárd EUR-t, vagy [a 

bankok helyreállításáról és szanálásáról 

szóló] 59/2014/EU irányelv 45. cikkében 

meghatározott feltőkésítési célú leírható, 

illetve átalakítható kötelezettségeinek 50 
százalékát: 

Or. en 

Indokolás 

A javaslatot a (24b) preambulumbekezdés indokolja. A prudenciális standardokon alapuló 

kockázatalapú határértékkel jobban meg lehet állapítani, ha egy bank kereskedési kitettsége 

túl magas. A pontos meghatározásra a 23. cikkben teszünk javaslatot. Emellett az is 

helyénvalóbb, hogy a kereskedési tevékenység volumenét a feltőkésítés céljából lehívható 

fennálló tartozások volumenéhez viszonyítsuk, mivel az tényleges pufferként felhasználható a 

veszteségek fedezésére, mielőtt az adófizetők pénzét veszélybe sodornánk. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. „saját számlás kereskedés”: saját tőke 

vagy idegen tőke használata pozíció 

felvételére bármely típusú ügyletben 

bármely pénzügyi eszköz vagy áru 

vásárlására, értékesítésére vagy 

elidegenítésére kizárólag saját számlás 

nyereség megszerzése érdekében és 

tényleges vagy várt ügyféltevékenységgel 

való kapcsolat nélkül, vagy a jogalany 

számára tényleges vagy várt 

4. „saját számlás kereskedés”: a tényleges 

vagy várható piaci árváltozásokra 

reagálva és azok kihasználása céljából 
saját tőke vagy idegen tőke használata 

pozíció felvételére bármely típusú 

ügyletben bármely pénzügyi eszköz vagy 

áru vásárlására, értékesítésére vagy 

elidegenítésére kizárólag saját számlás 

nyereség megszerzése érdekében és 

tényleges vagy várt ügyféltevékenységgel 
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ügyféltevékenység eredményeként 

felmerülő kockázat fedezete érdekében, 

konkrétan ilyen pozíció felvételére és 

nyereség realizálására szakosodott részleg, 

egység, divízió vagy egyéni kereskedő 

alkalmazásával, ideértve a saját számlás 

kereskedésre szakosodott platformokat is; 

való kapcsolat nélkül, vagy a jogalany 

számára tényleges vagy várt 

ügyféltevékenység eredményeként 

felmerülő kockázat fedezete érdekében, 

konkrétan ilyen pozíció felvételére és 

nyereség realizálására szakosodott részleg, 

egység, divízió vagy egyéni kereskedő 

alkalmazásával, ideértve a saját számlás 

kereskedésre szakosodott platformokat is; 

Ez a meghatározás magában foglalja az 

összes, nyereség szerzése céljából 

lebonyolított ilyen ügyletet, függetlenül 

attól, a nyereséget rövid vagy hosszú 

távon, illetve egyáltalán realizálni lehet-e; 

Or. en 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. „árjegyzés”: pénzügyi intézmény 

kötelezettségvállalása piaci likviditás 

rendszeres és folyamatos biztosítására, egy 

bizonyos pénzügyi eszközre vonatkozó 

kétirányú árajánlatok közzétételével, vagy 

szokásos üzleti tevékenysége részeként 

ügyfelei által kezdeményezett megbízások 

teljesítésével vagy ügyfelei kereskedési 

megbízásai alapján eljárva, de mindkét 

esetben lényeges piaci kockázatnak való 

kitettség nélkül; 

12. „árjegyzés”: pénzügyi intézmény 

kötelezettségvállalása piaci likviditás 

rendszeres és folyamatos biztosítására, egy 

bizonyos pénzügyi eszközre vonatkozó 

kétirányú árajánlatok közzétételével, vagy 

szokásos üzleti tevékenysége részeként 

ügyfelei által kezdeményezett megbízások 

teljesítésével vagy ügyfelei kereskedési 

megbízásai, illetve ésszerűen feltételezhető 

kereskedési megbízásai alapján eljárva, az 

e megbízások teljesítésével kialakuló 

pozíciók fedezése révén; 

Or. en 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 22a. „összefonódás”: a 139/2004/EK 

tanácsi rendelet 3. cikkében 

meghatározott összefonódás; 

Or. en 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 22 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 22b. „kereskedési tevékenység”: árjegyzés, 

értékpapírosításba történő befektetés és 

értékpapírosításban szponzorként való 

részvétel, valamint származtatott 

termékekkel folytatott kereskedés. 

Or. en 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 

tilalom nem alkalmazandó abban az 

esetben, ha az említett tevékenységek 

volumene a maghitelintézet összevont 

alapon számított szavatolótőkéjének 2%-a 

alatt maradnak. A maghitelintézet 

összevont alapon számított 

szavatolótőkéjének 2%-át meghaladó 

volumenű tevékenységeket e rendelet 

hatálybalépését követő öt éven belül 

fokozatosan fel kell számolni. 

Or. en 
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Indokolás 

Az ABA-kba történő befektetés teljes tilalmára nincs ok. Vannak olyan esetek, amikor az ABA-

knak való kitettség részét képezi egy banki kereskedési üzletmenet általános részének, például 

a magántőkealapok vagy a nyugdíjcélú alapkezelés esetében. Ezért a kis mértékű kitettséget 

engedélyezni kell. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában 

megállapított tilalom nem alkalmazandó a 

következők tekintetében: a 2011/61/EU 

irányelvben meghatározott zárt végű és 

tőkeáttétel nélküli ABA-k, amennyiben 

ezen ABA-k az Unióban letelepedettek, 

vagy ha nem az Unióban letelepedettek, 

akkor a 2011/61/EU irányelv 35. vagy 40. 

cikkének megfelelően forgalmazásra 

kerülnek az Unióban, a 345/2013/EU 

rendelet 3. cikkének b) pontjában 

meghatározott minősített kockázatitőke-

alapok, a 346/2013/EU rendelet 3. 

cikkének b) pontjában meghatározott 

minősített szociális vállalkozási alapok és 

a(z) [XXX/XXXX]/EU rendeletnek 

megfelelően EHTBA-ként engedélyezett 

ABA-k. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában 

megállapított tilalom nem alkalmazandó a 

következők tekintetében: a 2011/61/EU 

irányelvben meghatározott ÁÉKBV-k, a 

lakossági befektetők számára forgalmazott 

egyéb alapok, zárt végű és tőkeáttétel 

nélküli ABA-k, a 345/2013/EU rendelet 3. 

cikkének b) pontjában meghatározott 

minősített kockázatitőke-alapok, a 

346/2013/EU rendelet 3. cikkének b) 

pontjában meghatározott minősített 

szociális vállalkozási alapok és a(z) 

[XXX/XXXX]/EU rendeletnek 

megfelelően EHTBA-ként engedélyezett 

ABA-k. 

Or. en 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 fejezet – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Bizonyos kereskedési tevékenységek 

elkülönítése 

Bizonyos kereskedési tevékenységekre 

vonatkozó intézkedések 
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Or. en 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E fejezet alkalmazásában a kereskedési 

tevékenységek az alábbiakon kívüli 

tevékenységeket foglalják magukban: 

(1). E fejezet alkalmazásában nem 

tartoznak a kereskedési tevékenységek 

közé a következő tevékenységek: 

Or. en 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia. a tőke, a likviditás, a finanszírozás és a 

mérleg körültekintő kezelése céljából 

folytatott tevékenységek; 

Or. en 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ib. központi szerződő féllel szembeni 

elszámolásra alkalmas kamatláb-

derivatívák, devizaderivatívák, 

hitelderivatívák, kibocsátáskereskedelmi 

derivatívák és áruderivatívák, illetve 

kibocsátáskereskedelmi egységek 

értékesítése nem pénzügyi ügyfelek, az 5. 

cikk 19. pontjának második és harmadik 
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francia bekezdésében említett pénzügyi 

szervezetek, biztosítók és foglalkoztatói 

nyugellátást biztosító intézmények 

számára abban az esetben, ha az 

értékesítés kizárólagos célja 

kamatlábkockázat, devizakockázat, 

hitelkockázat, árukockázat vagy 

kibocsátáskereskedelmi kockázat fedezése. 

Or. en 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az Unióban letelepedett olyan 

maghitelintézet – ideértve letelepedési 

helytől függetlenül minden fióktelepét – , 

amely sem anyavállalat, sem leányvállalat; 

a) az (1a) bekezdésre figyelemmel, az 

Unióban letelepedett olyan maghitelintézet 

– ideértve letelepedési helytől függetlenül 

minden fióktelepét – , amely sem 

anyavállalat, sem leányvállalat; 

Or. en 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) uniós anyavállalat – ideértve 

letelepedési helytől függetlenül minden 

fióktelepet és leányvállalatot –, 

amennyiben az egyik csoporttag Unióban 

letelepedett maghitelintézet; 

b) az (1b) bekezdésre figyelemmel, uniós 

anyavállalat – ideértve letelepedési helytől 

függetlenül minden fióktelepet és 

leányvállalatot –, amennyiben az egyik 

csoporttag Unióban letelepedett 

maghitelintézet; 

Or. en 
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Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) harmadik országban letelepedett 

hitelintézet uniós fióktelepe. 

c) harmadik országban letelepedett 

hitelintézet uniós fióktelepe, kivéve, ha az 

a 27. cikk (1) bekezdésével összhangban 

egyenértékűnek tekintett jogi szabályozás 

alá tartozik. 

Or. en 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdés a) pontja nem 

alkalmazandó az olyan maghitelintézetek 

esetében, amelyek szabályozott 

tevékenységként befektetésekkel 

főkötelezettként nem kereskednek és 

kereskedési céllal eszközöket nem 

tartanak, kivéve a tőke, a likviditás és a 

finanszírozás körültekintő kezelése 

céljából folytatott kockázatmérséklési 

tevékenységeket, illetve az ügyfelek 

számára történő korlátozott 

kockázatkezelési szolgáltatások nyújtását. 

Or. en 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 b bekezdés (új) 



 

PR\1046197HU.doc 25/56 PE546.551v02-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az (1b) bekezdés szerinti értékelés 

nem érinti azt a maghitelintézetet, amely 

egy vállalatcsoporton belül jogi 

szempontból elkülönülten működik 

azoktól az egységektől, amelyek 

szabályozott tevékenységként 

befektetésekkel főkötelezettként 

kereskednek és kereskedési céllal 

eszközöket tartanak, és amelyik:  

 - a többi csoporttagtól függetlenül képes 

döntéseket hozni;  

 - ügyvezető testülete független a többi 

csoporttagtól;  

 - saját jogán tőke- és likviditási 

követelmények alá tartozik; továbbá 

 - csak a 13. cikk (7) bekezdésében említett 

feltételekhez hasonló feltételek mellett 

köthet szerződést vagy ügyletet a többi 

csoporttaggal. 

 Amennyiben egy csoporton belül az összes 

maghitelintézet teljesíti ezeket a 

feltételeket, az (1b) bekezdés nem 

alkalmazandó. 

Or. en 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1c) Az (1a) és (1b) bekezdés nem 

alkalmazandó azon hitelintézetek és 

csoportok esetében, amelyeket a szanálási 

hatóság az 59/2014/EU irányelv [BRRD] 

15. és 16. cikkében említett értékelést 

követően szanálásra alkalmatlannak 

nyilvánított. 
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Or. en 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 d bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1d) Az (1) bekezdés alkalmazásában 

valamely hitelintézet pusztán az egyenként 

legalább 300 000 euró értéket és a 12 

hónapos futamidőt meghaladó betéteket 

tartalmazó betétállománya miatt nem 

tekintendő maghitelintézetnek. 

Or. en 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 e bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1e) Ha egy hitelintézet esetében az (1a) 

vagy az (1b) bekezdés szerint elkülönítést 

rendelnek el, azt, és az ahhoz kapcsolódó 

összes korlátozást az e rendelet szerinti 

elkülönítés ütemezéséhez hasonló 

ütemben kell végrehajtani. 

Or. en 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a partner-hitelkockázat relatív 

jelentősége: a derivatívák valós értéke 

c) a partner-hitelkockázat relatív 

jelentősége: a derivatívák valós értéke 
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osztva a kereskedési céllal tartott 

eszközökkel; 

osztva az összes eszközzel; 

Or. en 

Indokolás 

Az e cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett mutató nem helyénvaló, mivel a 

partnerkockázatok méretét a kereskedési céllal tartott eszközök méretéhez hasonlítja. Ez azt 

jelenti, hogy ha a partnerkockázat kicsi is, a mutató magas értéket fog mutatni akkor, ha a 

kereskedési céllal tartott eszközök még annál is kisebb értékűek. Ez nem vezet logikus 

eredményre, ezért megfelelőbb, ha a partnerkockázatokat a bank teljes méretével, például az 

eszközök összértékével vetjük össze. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a piaci kockázat relatív jelentősége: a 

kereskedési céllal tartott eszközök és 

kötelezettségek abszolút értékének a 

különbsége osztva a kereskedési céllal 

tartott eszközök és a kereskedési céllal 

tartott kötelezettségek egyszerű átlagával; 

f) a piaci kockázat relatív jelentőségének 

kiszámítása: a piaci kockázathoz 

kapcsolódó kockázati kitettségérték osztva 

a teljes kockázati kitettségértékkel; 

Or. en 

Indokolás 

A (2) bekezdés f) pontjában említett mutató nehezen értelmezhető. A piaci kockázathoz 

kapcsolódó kockázati kitettségérték sokkal egyértelműbben és érthetőbben méri a piaci 

kockázatot. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) a maghitelintézet által vállalt 

kötelezettségekből és garanciákból eredő 

törölve 
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hitel- és likviditási kockázat. 

Or. en 

Indokolás 

A (2) bekezdés h) pontjában említett mutató nem szükségszerűen kapcsolható a kereskedési 

tevékenységhez, mivel a kötelezettségek és a garanciák a hagyományos kereskedelmi 

hitelbankok üzletmenetének bevett részei, így a kereskedési tevékenységek méretét nem 

mutatják érdemben. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az illetékes hatóság az (1) 

bekezdésben említett kereskedési 

tevékenységek értékelése céljából kérhet 

további, a mennyiségekre vagy a 

minőségre vonatkozó információkat. 

Or. en 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben az illetékes hatóság a 9. 

cikk (1) bekezdésében említett értékelést 

követően arra a következtetésre jut, hogy 

teljesülnek a 9. cikk (2) bekezdésének a)–

h) pontjában említett mutatókhoz kötődő, 

és az (5) bekezdésben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 

meghatározott korlátok és feltételek, és 

ezért megítélése szerint (figyelembe véve 

az 1. cikkben említett célkitűzéseket) 

veszélybe kerül a maghitelintézet pénzügyi 

stabilitása vagy az uniós pénzügyi 

(1) Amennyiben az illetékes hatóság a 9. 

cikk (1) bekezdésében említett értékelést 

követően arra a következtetésre jut, hogy 

teljesülnek a 9. cikk (2) bekezdésének a)–

g) pontjában említett mutatókhoz kötődő, 

és az (5) bekezdésben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 

meghatározott feltételek, és megítélése 

szerint (figyelembe véve az 1. cikkben 

említett célkitűzéseket, valamint a 

hitelintézet méretét, összetettségét és 

kockázatforgalmát) veszélybe kerül a 
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rendszer egésze, úgy az említett értékelés 

véglegesítését követő legfeljebb két 

hónapon belül elindítja a (3) bekezdés 

második albekezdésében említett 

határozathoz vezető eljárást. 

maghitelintézet szanálhatósága, úgy az 

említett értékelés véglegesítését követő 

legfeljebb két hónapon belül elindítja a (3) 

bekezdés második albekezdésében említett 

határozathoz vezető eljárást. 

Or. en 

Indokolás 

Egy bank kereskedési veszteségeinek nem szabad kockára tenniük a maghitelintézet által 

ellátott alaptevékenységeket. A kereskedési tevékenység vizsgálatakor a hangsúlyt arra kell 

helyezni, hogy a hitelintézet szanálható-e. Mivel a végső cél a bankrendszer alapvető 

funkcióinak védelme, a BRRD-intézkedések alkalmazásának megfontolásakor az az alapvető 

kérdés, hogy – tekintettel a kereskedési fertőződöttség lehetőségére – a hitelintézet rendben 

szanálható-e. 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az illetékes hatóság akkor is 

elindíthatja a (3) bekezdés harmadik 

albekezdésében említett határozathoz 

vezető eljárást, ha az (1) bekezdésben 

említett korlátok és feltételek nem 

teljesülnek, amennyiben a 9. cikk (1) 

bekezdésében említett értékelést követően 

arra a következtetésre jut, hogy a 

maghitelintézet által végzett kereskedési 

tevékenység – a 11. és 12. cikkben 

engedélyezett derivatívákon kívüli 

derivatívákkal való kereskedés kivételével 

– (figyelembe véve az 1. cikkben említett 

célkitűzéseket) veszélyt jelent a 

maghitelintézet pénzügyi stabilitására 

vagy az uniós pénzügyi rendszer egészére. 

(2) Az illetékes hatóság akkor is 

elindíthatja a (3) bekezdés harmadik 

albekezdésében említett határozathoz 

vezető eljárást, ha az (1) bekezdésben 

említett korlátok és feltételek nem 

teljesülnek, amennyiben a 9. cikk (1) 

bekezdésében említett értékelést követően 

arra a következtetésre jut, hogy a 

maghitelintézet által végzett kereskedési 

tevékenység – a 11. és 12. cikkben 

engedélyezett derivatívákon kívüli 

derivatívákkal való kereskedés kivételével 

– (figyelembe véve az 1. cikkben említett 

célkitűzéseket) veszélyt jelent az uniós 

pénzügyi rendszer egészének vagy 

részének pénzügyi stabilitására. 

Or. en 
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Indokolás 

Még akkor is, ha egy hitelintézet kereskedési tevékenységét nem tekinti túlzottan 

kockázatosnak az illetékes hatóság, a hitelintézetet magát kockázatosnak lehet találni. Bár 

intézkedéseket ilyen esetben csak magasabb küszöbértékek teljesülése esetén lehet hozni, még 

akkor is, ha az uniós pénzügyi rendszer egy része veszélyben forog, egyéb kiegészítő 

intézkedések meghozatalára lehetőség van. 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés – első albekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az illetékes hatóság értesíti a 

maghitelintézetet az (1) és a (2) 

bekezdésben említett következtetésekről, 

és lehetőséget biztosít arra, hogy a 

maghitelintézet az értesítés keltétől 

számított két hónapon belül benyújthassa 

írásos észrevételeit.  

(3) Az illetékes hatóság értesíti a 

maghitelintézetet az (1) és a (2) 

bekezdésben említett következtetésekről, 

és lehetőséget biztosít arra, hogy a 

maghitelintézet az értesítés keltétől 

számított két hónapon belül benyújthassa 

írásos észrevételeit. Ha a maghitelintézet 

egy csoport tagja, és a 2013/36/EU 

irányelv 116. cikkének megfelelően 

felügyeleti kollégiumot állítottak fel, az 

illetékes hatóság a felügyeleti kollégium 

összes tagját értesíti. 

Or. en 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a maghitelintézet az első 

albekezdésben említett határidőn belül nem 

bizonyítja be az illetékes hatóság számára 

hitelt érdemlően a következtetésekhez 

vezető érvek indokolatlanságát, úgy az 

illetékes hatóság a maghitelintézetnek 

címzett határozatot fogad el, amelyben azt 

eltiltja a szóban forgó következtetésekben 

meghatározott kereskedési tevékenységek 

Amennyiben a maghitelintézet az első 

albekezdésben említett határidőn belül nem 

bizonyítja be az illetékes hatóság számára 

hitelt érdemlően a következtetésekhez 

vezető érvek indokolatlanságát, úgy az 

illetékes hatóság a maghitelintézetnek 

címzett határozatot fogad el, amely előírja, 

hogy a maghitelintézet csökkentse annak 

a kockázatát, hogy a kereskedési 
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folytatásától. Az illetékes hatóság a 

határozatot megindokolja és 

nyilvánosságra hozza. 

tevékenységekből eredő esetleges 

veszteségek átháruljanak a 

maghitelintézetre, és a hitelintézet 

szanálhatóságának helyreállítására 

irányuló, a 2014/59/EU irányelv (BRRD) 

17. cikkében említett intézkedéseket hoz. 

Az illetékes hatóság által hozott 

intézkedések közé tartozhat a megerősített 

felügyelet, a magasabb 

tőkekövetelmények, valamint az érintett 

kereskedési tevékenységek elkülönítése a 

maghitelintézettől. Az illetékes hatóság a 

határozatot megindokolja és 

nyilvánosságra hozza. 

 

Or. en 

Indokolás 

A beavatkozáskor a hatóságoknak arra kell összpontosítaniuk, hogy a hitelintézet szanálható 

legyen. E cél elérése érdekében számos intézkedést hozhatnak, beleértve a fokozott 

felügyeletet, a szigorúbb tőkekövetelményeket és az elkülönítést. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés – 4 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az illetékes hatóság engedélyezheti a 

maghitelintézetnek különösen azon 

árjegyzési tevékenységek folytatását, 

amelyek nem jelentenek veszélyt a 

maghitelintézet pénzügyi stabilitására, 

illetve az uniós pénzügyi rendszer részére 

vagy egészére. 

Or. en 

Indokolás 

A maghitelintézetben tovább folytatott árjegyzési tevékenységnek összhangban kell lennie a 

rendeletre irányuló javaslat célkitűzéseivel. Ezek a tevékenységek nem vezethetnek ahhoz, 

hogy egy bank túl nagy legyen, vagy túl sok összefonódással rendelkezzen a csődhöz, vagy 
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hogy ebbe a saját számlás kereskedést is bevegye. Az illetékes hatóság engedélyezheti a 

maghitelintézetnek azon árjegyzési tevékenységek folytatását, amelyek nem jelentenek veszélyt 

a maghitelintézet vagy az Unió pénzügyi stabilitására. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Amennyiben az illetékes hatóság 

elfogadja az e bekezdésben említett 

határozatot, a határozattal érintett 

maghitelintézet külön mérlegben 

beszámol kereskedési tevékenységeiről, 

akkor is, ha a határozat nem követeli meg 

e tevékenységek elkülönítését. A külön 

mérlegnek ki kell térnie az adott 

kereskedési tevékenységek volumenére, 

kockázatára, finanszírozására és 

tartalmára. 

Or. en 

Indokolás 

A kereskedési tevékenységeknek akkor is átláthatóknak kell lenniük, ha az elkülönítést nem 

rendelik el. Az e rendelkezés hatálya alá tartozó bankok nagy volumenben kereskednek. Még 

akkor is, ha e bankok esetében nem rendelik el az elkülönítést, a befektetők és a nyilvánosság 

számára hasznos, ha meg tudják becsülni a kereskedés volumenét és kockázatát. Ezért a 

kereskedési tevékenységeket külön mérlegben kell nyilvánosságra hozni, amely olyan egyéb 

információkat is tartalmaz, amelyek növelik az átláthatóságot a kereskedésben. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 5 bekezdés – b pont– bevezető rész  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) meghatározza, hogy a következő 

szempontok mindegyikét figyelembe véve 

mely típusú értékpapírosítás nem 

tekinthető olyannak, mint amely veszélyt 

jelent a maghitelintézet pénzügyi 

b) meghatározza, hogy a következő 

szempontok mindegyikét figyelembe véve 

mely típusú értékpapírosítás nem 

tekinthető olyannak, mint amely veszélyt 

jelent a maghitelintézet szanálhatóságára 
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stabilitására vagy az uniós pénzügyi 

rendszer egészére: 

vagy az uniós pénzügyi rendszer részére 

vagy egészére: 

Or. en 

Indokolás 

Nem csak az EU egésze, hanem annak részei is hangsúlyt kapnak az EU pénzügyi stabilitását 

veszélyeztető kockázatok értékelésekor. 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 10. cikk (3) bekezdésében említett 

határozattal érintett maghitelintézet 

annyiban folytathatja kereskedési 

tevékenységeit, amennyiben ezek kizárólag 

tőkéje, likviditása és finanszírozása 

prudens kezelésére korlátozódnak. 

Az illetékes hatóság a 10. cikk (3) 

bekezdésében említett határozatának 

sérelme nélkül, a maghitelintézet annyiban 

folytathatja kereskedési tevékenységeit, 

amennyiben ezek kizárólag tőkéje, 

likviditása és finanszírozása prudens 

kezelésére korlátozódnak. 

Or. en 

Indokolás 

A javasolt módosítás az első mondatban egyértelművé kívánja tenni, hogy az elkülönítési 

határozat megjelöli az összes olyan tevékenységet, amelyet a maghitelintézet továbbra is 

végezhet. 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Tőkéje, likviditása és finanszírozása 

prudens kezelésének részeként a 

maghitelintézet csupán központi szerződő 

féllel szembeni elszámolásra alkalmas 

kamatláb-derivatívákat, 

Tőkéje, likviditása és finanszírozása 

prudens kezelésének részeként a 

maghitelintézet csupán központi szerződő 

féllel szembeni elszámolásra alkalmas 

kamatláb-derivatívákat, 
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devizaderivatívákat és hitelderivatívákat 

használhat általános mérlegkockázata 

fedezetére. A maghitelintézetnek 

bizonyítania kell az illetékes hatóság 

számára, hogy a fedezeti tevékenység célja, 

hogy csökkentse, és bizonyítottan 

csökkenti vagy jelentősen mérsékli is a 

maghitelintézet egyedi vagy összesített 

pozícióinak konkrét, azonosítható 

kockázatait. 

devizaderivatívákat és hitelderivatívákat 

használhat általános mérlegkockázata 

fedezetére, kivéve, ha a fedezeti ügyleteket 

csak tőzsdén kívüli derivatívákkal lehet 

végrehajtani, mely esetben a 

maghitelintézet − mérlegének lehető 

legnagyobb mértékű fedezése érdekében − 

használhat ilyen derivatívákat. A 

maghitelintézetnek bizonyítania kell az 

illetékes hatóság számára, hogy a fedezeti 

tevékenység célja, hogy csökkentse, és 

bizonyítottan csökkenti vagy jelentősen 

mérsékli is a maghitelintézet egyedi vagy 

összesített pozícióinak konkrét, 

azonosítható kockázatait. 

Or. en 

Indokolás 

Nem minden fedezeti ügyletet lehet központilag elszámolt derivatívákkal végrehajtani, mivel 

ezek többnyire bizonyos fokig szabványosítottak, és kevésbé hatékony fedezetet nyújtanak, 

mint a fedezendő pozícióra szabott derivatívák. A központilag elszámolt derivatívák 

kizárólagos használatának előírása esetén a maghitelintézetek kockázatkezelési hatékonysága 

csökken és a kockázati szint nő. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 10. cikk (3) bekezdésében említett 

határozattal érintett maghitelintézet – nem 

pénzügyi ügyfelei, az 5. cikk 19. pontjának 

második és harmadik francia bekezdésében 

említett pénzügyi szervezetek, biztosítók és 

foglalkoztatói nyugellátást biztosító 

intézmények számára – értékesíthet 

központi szerződő féllel szembeni 

elszámolásra alkalmas kamatláb-

derivatívákat, devizaderivatívákat, 

hitelderivatívákat, kibocsátáskereskedelmi 

derivatívákat és áruderivatívákat, illetve 

kibocsátáskereskedelmi egységeket, 

Az illetékes hatóság a 10. cikk (3) 

bekezdésében említett határozatának 

sérelme nélkül, a maghitelintézet – nem 

pénzügyi ügyfelei, az 5. cikk 19. pontjának 

második és harmadik francia bekezdésében 

említett pénzügyi szervezetek, biztosítók és 

foglalkoztatói nyugellátást biztosító 

intézmények számára – értékesíthet 

továbbá központi szerződő féllel szembeni 

elszámolásra alkalmas kamatláb-

derivatívákat, devizaderivatívákat, 

hitelderivatívákat, kibocsátáskereskedelmi 

derivatívákat és áruderivatívákat, illetve 
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feltéve, hogy teljesülnek a következő 

feltételek: 

kibocsátáskereskedelmi egységeket, 

valamint az értékesítési kockázat fedezése 

céljából ellentételező ügyleteket folytathat, 
feltéve, hogy teljesülnek a következő 

feltételek: 

Or. en 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A vezetőtestületi tagok többségének a 

maghitelintézet és a kereskedési egység 

esetében is olyan személyekből kell állnia, 

akik nem tagjai a másik jogalany vezető 

testületének. Az anyavállalat 

kockázatkezelési tisztviselőjét kivéve egyik 

jogalany vezetőtestületi tagja sem vállalhat 

ügyvezetői funkciót mindkét jogalanyban. 

(8) A vezetőtestületi tagok többségének a 

maghitelintézet és a kereskedési egység 

esetében is olyan személyekből kell állnia, 

akik nem tagjai a másik jogalany vezető 

testületének. Az anyavállalat 

kockázatkezelési, belső ellenőrzési és 

megfelelésért felelős tisztviselőjét kivéve 

egyik jogalany vezetőtestületi tagja sem 

vállalhat ügyvezetői funkciót mindkét 

jogalanyban. 

Or. en 

Indokolás 

A megfelelési és belső ellenőrzési funkciókat a pénzügyi csoportok gyakran központilag 

kezelik, ugyanazon okokból, mint a kockázatkezelési feladatokat. Indokolt, hogy az e 

feladatokat ellátó tisztviselők a szervezeten belül a kockázatkezelő munkatársakhoz hasonlóan 

vállaljanak feladatokat. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben e fejezetnek megfelelő 

intézkedésekre került sor, a maghitelintézet 

nem vállalhat a figyelembe vehető 

(2) Amennyiben e fejezetnek megfelelő 

intézkedésekre került sor, a maghitelintézet 

nem vállalhat a figyelembe vehető 
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tőkéjének 25 százalékát meghaladó 

csoporton belüli kitettséget olyan 

jogalannyal szemben, amely nem tartozik a 

maghitelintézet alcsoportjába. A csoporton 

belüli kockázati korlát szubkonszolidált 

alapon, az 575/2013/EU rendelet 399–403. 

cikkének és az e rendelet 16. cikkének 

megfelelő hitelkockázat-mérséklés és 

mentességek hatásának 

figyelembevételével alkalmazandó. 

tőkéjének 25 százalékát meghaladó 

csoporton belüli kitettséget olyan 

jogalannyal szemben, amely nem tartozik a 

maghitelintézet alcsoportjába. A csoporton 

belüli kockázati korlát szubkonszolidált 

alapon, az 575/2013/EU rendelet 399–403. 

cikkének megfelelő hitelkockázat-

mérséklés és mentességek hatásának 

figyelembevételével alkalmazandó. 

Or. en 

Indokolás 

Javasoljuk a 16. cikk elhagyását (lásd alább). 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a maghitelintézet figyelembe vehető 

tőkéjének 25 százalékát meghaladó 

nagykockázat pénzügyi szervezettel 

szemben. E kockázati korlát egyéni és 

szubkonszolidált alapon, az 575/2013/EU 

rendelet 399–403. cikkének és az e 

rendelet 16. cikkének megfelelő 

hitelkockázat-mérséklés és mentességek 

hatásának figyelembevételével 

alkalmazandó; 

a) a maghitelintézet figyelembe vehető 

tőkéjének 25 százalékát meghaladó 

nagykockázat pénzügyi szervezettel 

szemben. E kockázati korlát egyéni és 

szubkonszolidált alapon, az 575/2013/EU 

rendelet 399–403. cikkének megfelelő 

hitelkockázat-mérséklés és mentességek 

hatásának figyelembevételével 

alkalmazandó. 

Or. en 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a maghitelintézet figyelembe vehető 

tőkéjének összességében 200 százalékát 

meghaladó nagykockázat pénzügyi 

szervezettel szemben. E kockázati korlát 

egyéni és szubkonszolidált alapon, az 

575/2013/EU rendelet 399–403. cikkének 

és az e rendelet 16. cikkének megfelelő 

hitelkockázat-mérséklés és mentességek 

hatásának figyelembevételével 

alkalmazandó. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Semmi sem indokolja, hogy a nagykockázatok megengedett összvolumene egy elkülönített 

maghitelintézet esetében korlátozottabb legyen, mint egy elkülönítéssel nem érintett 

maghitelintézet estében amiatt, hogy a kereskedési tevékenységek korlátozottabbak, különösen 

csoporton kívül kitettség felmerülése esetén. Ezért javasoljuk a cikk erről szóló részének 

törlését. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 

35. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 

bekezdés b) pontjában meghatározott 

aggregát nagykockázati korlátnak a 

hitelkockázat-mérséklés elismert mértékét 

tükröző kiigazítására. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Nincs szükség felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra ez esetben sem. 
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Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 16. cikk törölve 

Hitelkockázat-mérséklési technikák  

Az 575/2013/EU rendelet 399–403. 

cikkének rendelkezései mellett, 

amennyiben e rendelet jelen fejezetének 

megfelelő intézkedésekre került sor, a 

kitettségi értékeknek az e rendelet 14. és 

15. cikkében említett nagykockázati 

korlátok betartása céljából történő 

kiszámításakor a hitelkockázat-mérséklési 

technikák elismerésére korlátozások 

alkalmazandók. 

 

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 35. 

cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy meghatározza, a 

hitelkockázat-mérséklési technikák – 

ideértve a figyelembe vehető 

hitelkockázati fedezetek típusait és 

korlátait is – milyen mértékben 

ismerhetők el az első albekezdés 

alkalmazásában, és ezáltal biztosítsa, hogy 

a hitelkockázat-mérséklési technikák ne 

mondjanak csődöt a kockázatok 

bekövetkezésekor, vagyis a hitelkockázati 

fedezet ténylegesen lehívható legyen. 

 

Or. en 

Indokolás 

Semmi sem indokolja, hogy a nagykockázati kitettség szabályozásának szempontjából a 

hitelkockázat-mérséklést kisebb mértékben ismerjük el az elkülönített jogalanyok esetében, 

mint a többi hitelintézet esetében. Ezért javasoljuk e cikk törlését. 
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Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az illetékes hatóság a 10. cikk 

(3) bekezdésének megfelelően olyan 

határozatot hozott, hogy a maghitelintézet 

nem folytathat bizonyos kereskedési 

tevékenységeket, úgy a maghitelintézet 

vagy adott esetben annak uniós 

anyavállalata a 10. cikk (3) bekezdésének 

második albekezdésében említett határozat 

keltétől számított 6 hónapon belül 

elkülönítési tervet nyújt be az illetékes 

hatóságnak. 

Amennyiben az illetékes hatóság a 10. cikk 

(3) bekezdésének megfelelően olyan 

határozatot hozott, hogy a maghitelintézet 

nem folytathat bizonyos kereskedési 

tevékenységeket, és ezen tevékenységeinek 

elkülönítésére kifejezetten felszólították, 
úgy a maghitelintézet vagy adott esetben 

annak uniós anyavállalata a 10. cikk (3) 

bekezdésének második albekezdésében 

említett határozat keltétől számított 6 

hónapon belül elkülönítési tervet nyújt be 

az illetékes hatóságnak. 

Or. en 

Indokolás 

A javasolt módosítás célja a 10. cikk kapcsán javasolt változtatásokkal való összhang 

megteremtése. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 9. cikknek megfelelő értékelés 

elvégzésekor és a maghitelintézetnek 

bizonyos kereskedési tevékenységektől 

való, 10. cikk szerinti eltiltásakor az 

illetékes hatóság figyelembe veszi a 

folyamatban lévő vagy korábban meglévő, 

a [bankok helyreállításáról és szanálásáról 

szóló] irányelv 13. és 13a. cikke alapján 

bármely illetékes szanálási hatóság által 

elvégzett szanálhatósági értékeléseket. 

(2) A 9. cikknek megfelelő értékelés 

elvégzésekor és a maghitelintézetnek 

bizonyos kereskedési tevékenységektől 

való, 10. cikk szerinti eltiltásakor az 

illetékes hatóság figyelembe veszi a 

folyamatban lévő vagy korábban meglévő, 

a [bankok helyreállításáról és szanálásáról 

szóló] 2014/59/EU irányelv 15. és 16. 

cikke alapján bármely illetékes szanálási 

hatóság által elvégzett szanálhatósági 

értékeléseket. 

 Amennyiben az illetékes szanálási hatóság 
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megállapítja, hogy a szanálhatóság előtt 

nem állnak jelentős akadályok, 

önmagában ezt még nem lehet 

elegendőnek tekinteni annak igazolására, 

hogy a 10. cikk (3) bekezdésében említett 

következtetések nem megalapozottak. 

Or. en 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az illetékes hatóság együttműködik az 

illetékes szanálási hatósággal és azzal 

kicserél minden, feladatai ellátásához 

szükségesnek ítélt lényeges információt. 

(3) Az illetékes hatóság együttműködik az 

illetékes szanálási hatósággal és azzal 

kicserél minden, feladatai ellátásához 

szükségesnek ítélt lényeges információt, 

beleértve az e rendelet hatálya alá tartozó 

hitelintézetek jegyzékét. 

Or. en 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy az 

e fejezet alapján hozott intézkedések 

összhangban legyenek az 1024/2013/EU 

rendelet 13. cikkének b) pontja, az 

[egységes szanálási mechanizmusról szóló] 

rendelet 8. cikkének (9) bekezdése, a 

[bankok helyreállításáról és szanálásáról 

szóló] irányelv 13. és 13a., 14. és 15. 

cikke, valamint a 2013/36/EU irányelv 

104. cikke alapján hozott intézkedésekkel. 

(4) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy az 

e fejezet alapján hozott intézkedések 

összeegyeztethetőek legyenek az 

1024/2013/EU rendelet 13. cikkének b) 

pontja, az [egységes szanálási 

mechanizmusról szóló] 806/2014/EU 

rendelet 8. cikkének (9) bekezdése, a 

[bankok helyreállításáról és szanálásáról 

szóló] 2014/59/EU irányelv 13. és 13a., 14. 

és 15. cikke, valamint a 2013/36/EU 

irányelv 104. cikke alapján hozott 

intézkedésekkel. 
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Or. en 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 [...] törölve 

Or. en 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 3. cikk b) pontjának ii. alpontja 

alkalmazásában a küszöbértékek számítása 

az uniós anyavállalat összevont 

beszámolóján alapul. 

(1) A 3. cikk b) pontjának ii. alpontja és a 

9. cikk alkalmazásában a küszöbértékek 

számítása az uniós anyavállalat összevont 

beszámolóján alapul. 

Or. en 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 3. cikk b) pontjának iii. alpontja 

alkalmazásában a küszöbértékek számítása 

az Unióban folytatott tevékenységeken 

alapul. 

(2) A 3. cikk b) pontjának iii. alpontja és a 

9. cikk alkalmazásában a küszöbértékek 

számítása az Unióban folytatott 

tevékenységeken alapul. 

Or. en 
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Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának 

alkalmazásában a megelőző évben 

egyesült jogalanyok küszöbértékeinek 

számítása az egyesülést megelőző két év 

tekintetében a jogalanyok összesített 

beszámolóin fog alapulni. 

Or. en 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az illetékes hatóság [a pontos dátumot a 

Kiadóhivatal illeszti be, 12 hónappal a 

rendelet közzétételét követően]-ig 
azonosítja a 3. cikk értelmében e rendelet 

hatályába tartozó hitelintézeteket és 

csoportokat, és ezekről azonnal értesíti az 

EBH-t. 

Az illetékes hatóság évente azonosítja a 

3. cikk értelmében e rendelet hatályába 

tartozó hitelintézeteket és csoportokat, és 

ezekről azonnal értesíti az EBH-t. 

Or. en 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kereskedési tevékenységek számítása A kereskedési tevékenységekkel 

kapcsolatos kockázati kitettségek és a 

feltőkésítés céljából lehívható 

kintlévőségek számítása 



 

PR\1046197HU.doc 43/56 PE546.551v02-00 

 HU 

Or. en 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 3. cikk alkalmazásában a kereskedési 

tevékenységeket az alkalmazandó 

számviteli szabályozásnak megfelelően a 

következőként kell számítani. 

A 3. cikk alkalmazásában a kereskedési 

tevékenységekkel kapcsolatos kockázati 

kitettségeket az alkalmazandó szabályozási 

rendszernek megfelelően a következőként 

kell számítani. 

Or. en 

Indokolás 

A javasolt intézkedések pontosan meghatározott és bevett szabályozási meghatározásokat 

alkalmaznak, és a tőkekövetelményekről szóló IV. irányelv prudenciális intézkedésein 

alapulnak. Arra összpontosítanak, hogy a piaci kockázatok és a származtatott pénzügyi 

eszközökből eredő partnerkockázatok milyen mértékben teszik ki a bankot kockázatnak, és azt 

a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeknek eleget 

tevő kintlévőségekhez hasonlítják (bár a feltőkésítésre felhasználható, és így a csőd szélén álló 

bank veszteségeinek kompenzálására felhasználható pufferek ennél nagyobbak). 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Kereskedési tevékenységek = (TSA + TSL 

+ DA + DL)/2, ahol: 

Kereskedési tevékenységekkel kapcsolatos 

kockázati kitettségek = RM + RD + 

RCVA, ahol: 

Or. en 
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Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) TSA: kereskedési értékpapír-eszközök 

(Trading Securities Assets) – olyan 

eszközök, amelyek egy egészként kezelt 

portfólió részei, és amelyekkel 

kapcsolatban bizonyíték van a 

közelmúltbeli tényleges rövid távú 

nyereségszerzésre, kivéve a származtatott 

eszközöket; 

a) A piaci kockázati kitettségérték (RM) az 

575/2013/EU rendelet 92. cikke (3) 

bekezdése b) és c) pontjával összhangban 

kiszámított teljes kockázati kitettségérték, 

ahol a kockázati kitettségértéket a 

szavatolótőke-követelmény 12,5-el való 

felszorzása adja; 

Or. en 

Indokolás 

Az első adat a kereskedési tevékenységből adódó piaci kockázatoknak való kitettséget méri, és 

− a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság a piaci kockázati kereten való közel húsz éve folyó 

munkálkodásának nyomán a szabályozók által a lehető legkimerítőbb módon meghatározott 

−összes szóba jöhető piaci kockázatot (kamatlábkockázat, devizaárfolyam-kockázat, 

részvénypiaci kockázat és árukockázat) figyelembe veszi. 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) TSL: kereskedési értékpapír-

kötelezettségek (Trading Securities 

Liabilities) – olyan kötelezettségek, 

amelyeket a közeljövőbeni visszavásárlás 

szándékával vállaltak, amelyek egy 

egészként kezelt portfólió részei, és 

amelyekkel kapcsolatban bizonyíték van a 

közelmúltbeli tényleges rövid távú 

nyereségszerzésre, kivéve a származtatott 

kötelezettségeket; 

b) A származtatott pénzügyi eszközökből 

eredő partnerkockázatok kockázati 

kitettségértéke (RD) a származtatott 

pénzügyi eszközökből eredő 

partnerkockázatok kockázati kitettségének 

az 575/2013/EU rendelet harmadik része 

II. címének megfelelően kiszámított, 

banki könyv szerinti értékének, illetve a 

partnerkockázatokhoz kapcsolódó 

kitettségnek az 575/2013/EU rendelet 92. 

cikke (3) bekezdése f) pontjának 

megfelelően kiszámított, kereskedési 

könyv szerinti értékének összértéke; 
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Or. en 

Indokolás 

A második adat a származtatott pénzügyi eszközökből eredő partnerkockázatokból adódó 

hitelkockázatot méri a prudenciális keretrendszer számítási módszere szerint. 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) származtatott eszközök (Derivative 

Assets) – olyan pozitív helyettesítési értékű 
derivatívák, amelyeket nem azonosítottak 

fedezeti vagy beágyazott derivatívaként; 

c) A hitelértékelési korrekció kockázati 

kitettségértéke (RCVA) az 575/2013/EU 

rendelet 92. cikke (3) bekezdése d) 

pontjával összhangban a derivatívák 

hitelértékelési korrekciójára kiszámított 

teljes kockázati kitettségérték, ahol a 

kockázati kitettségértéket a szavatolótőke-

követelmény 12,5-el való felszorzása adja; 

Or. en 

Indokolás 

A harmadik adat a derivatívák hitelkockázati romlásához fűződő kockázatokat méri, 

amelyeket a közelmúltbeli pénzügyi válság előtt a tőkekövetelmények megállapításakor 

egyáltalán nem mértek, de amelyeket immár a CRD IV. új tőkekövetelményként előír. 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) származtatott kötelezettségek 

(Derivative Liabilities) – olyan negatív 

helyettesítési értékű derivatívák, 

amelyeket nem azonosítottak fedezeti 

instrumentumként. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A biztosítók és viszontbiztosítók, 

valamint más nem pénzügyi vállalkozások 

eszközei és kötelezettségei nem vehetők 

figyelembe a kereskedési tevékenység 

számításához. 

(2) A biztosítók és viszontbiztosítók, 

valamint más nem pénzügyi vállalkozások 

eszközei nem vehetők figyelembe a 

kereskedési tevékenységgel kapcsolatos 

kockázati kitettségek számításához. 

Or. en 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EBH végrehajtás-technikai 

standardtervezeteket dolgoz ki az (1) 

bekezdésben említett kereskedési 

tevékenységek számítási módszertanának 

az alkalmazandó számviteli szabályozások 

különbségeit figyelembe vevő 

megállapítása céljából. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Mivel ezeket az intézkedéseket a prudenciális keret jól meghatározza, nincs szükség 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra e téren. 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EBH végrehajtás-technikai 

standardtervezeteket dolgoz ki az (1) 

bekezdésben említett kereskedési 

tevékenységek számítási módszertanának 

az alkalmazandó számviteli szabályozások 

különbségeit figyelembe vevő 

megállapítása céljából. 

A 3. cikk alkalmazásában a feltőkésítés 

céljából lehívható kintlévőségek teljes 

összegét a hitelintézet az 575/2013/EU 

rendelet szerinti szavatolótőkéjének, 

illetve a 2014/59/EU irányelv (BRRD) 45. 

cikke szerinti leírható, illetve átalakítható 

kötelezettségekre vonatkozó 

minimumkövetelményeknek megfelelő 

egyéb kintlévőségeinek teljes összege teszi 

ki. 

Or. en 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EBH az említett végrehajtás-technikai 

standardtervezeteket [a pontos dátumot a 

Kiadóhivatal illeszti be, 1 hónappal a 

rendelet közzétételét követően]-ig 

benyújtja a Bizottságnak. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság felhatalmazást kap az első 

albekezdésben említett végrehajtás-

technikai standardoknak az 

1093/2010/EU rendelet 15. cikkével 

összhangban történő elfogadására. 

törölve 



 

PE546.551v02-00 48/56 PR\1046197HU.doc 

HU 

Or. en 

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 

az alkalmazandó számviteli szabályozások 

változásainak figyelembevétele érdekében 

a 35. cikkel összhangban hozott 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 

módosítsa a kereskedési tevékenységek e 

cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában 

említett elemeit. 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 

az alkalmazandó szabályozási rendszerek 

változásainak figyelembevétele érdekében 

a 35. cikkel összhangban hozott 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 

módosítsa a kereskedési tevékenységekkel 

kapcsolatos kockázati kitettségek e cikk 

(1) bekezdésének a)–c) pontjában említett 

elemeit. 

Or. en 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a jogsértésből származó nyereség vagy a 

jogsértés révén elkerült veszteség 

összegének elvonása, amennyiben 

meghatározható; 

b) az illetékes hatóság megítélése szerint a 

jogsértésből származó nyereség vagy a 

jogsértés révén elkerült veszteség 

összegének elvonása; 

Or. en 

 

Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az engedély visszavonása vagy 

felfüggesztése 

d) az engedély visszavonása; 

Or. en 

 

Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a jogsértésből származó nyereség vagy a 

jogsértés révén elkerült veszteség 
összegének legalább háromszorosát elérő 

maximális közigazgatási bírság, 

amennyiben a veszteség, illetve a nyereség 

meghatározható; 

g) a jogsértésből származó nyereség 

összegének kétszereséig terjedő 

közigazgatási pénzbírság, amennyiben a 

nyereség meghatározható; 

Or. en 

 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) természetes személy esetében legalább 

5 000 000 EUR-t, vagy az euróövezeten 

kívüli tagállamokban a rendelet 

hatálybalépésének napján érvényes ennek 

megfelelő összeget kitevő maximális 

értékű közigazgatási bírság; 

h) természetes személy esetében maximum 

5 000 000 EUR-t, vagy az euróövezeten 

kívüli tagállamokban a rendelet 

hatálybalépésének napján érvényes ennek 

megfelelő összeget kitevő értékű 

közigazgatási pénzbírság; 

Or. en 
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Módosítás  86 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) jogi személy esetében a vezető testület 

által jóváhagyott legújabb rendelkezésre 

álló beszámoló szerinti éves teljes 

árbevétel legalább 10%-át kitevő 

maximális értékű közigazgatási bírság; 

amennyiben a jogi személy olyan 

anyavállalat, vagy az anyavállalat olyan 

leányvállalata, amelynek a 2013/34/EU 

irányelv szerinti összevont pénzügyi 

beszámolót kell készítenie, úgy a releváns 

éves teljes árbevétel a legfelső szintű 

anyavállalat vezető testülete által 

jóváhagyott, legújabb rendelkezésre álló 

összevont beszámolóban feltüntetett éves 

teljes árbevétel vagy az adott számviteli 

szabályozásban ennek megfelelő 

jövedelemtípus éves összege. 

i) jogi személy esetében a vállalkozás 

előző üzleti évi teljes nettó árbevételének − 

ideértve az 575/2013/EU rendelet 316. 

cikkében felsorol kamat- és kamatjellegű 

bevételekből, részvényekből és egyéb 

rögzített vagy változó hozamú 

értékpapírokból származó bevételekből, 

valamint jutalékokból vagy díjakból 

származó bruttó jövedelmet − 10%-áig 

terjedő közigazgatási pénzbírság. 

Or. en 

 

Módosítás  87 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 28a. cikk 

 EKB szankciók 

 Az (1) bekezdésben említett szabálysértés 

esetén az EKB illetékes hatóságként 

eljárva közigazgatási szankciókat szabhat 

ki az 1024/2013/EU rendelet 18. cikkének 

megfelelően. 

Or. en 
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Módosítás  88 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a jogsértésért felelős személy által elért 

nyereség vagy elkerült veszteség 

jelentősége, amennyiben meghatározható; 

d) a jogsértésért felelős személy által az 

illetékes hatóság megítélése szerint elért 

nyereség vagy elkerült veszteség 

jelentősége, amennyiben meghatározható; 

Or. en 

 

Módosítás  89 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság rendszeresen ellenőrzi az e 

rendeletben megállapított szabályok hatását 

az 1. cikkben említett célkitűzések és az 

uniós pénzügyi rendszer egésze 

tekintetében, aminek során figyelembe 

veszi a piaci struktúra változását és a 

rendelet hatályába tartozó jogalanyok 

fejlődését és tevékenységeit, és megteszi a 

szükséges javaslatokat. A felülvizsgálat 

különösen a 3. cikkben említett 

küszöbértékek alkalmazására, a 6. cikkben 

előírt tilalom alkalmazására és 

eredményességére, a 8. cikkben említett 

tevékenységi körre, továbbá a 9. cikkben 

meghatározott mutatók alkalmasságára 

vonatkozik. A Bizottság az illetékes 

hatóságok véleményét figyelembe véve 

2020. január 1-jéig, azt követően pedig 

rendszeresen jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, többek 

között a fent említett kérdésekről, és a 

jelentéshez szükség esetén jogalkotási 

javaslatot is csatol. 

A Bizottság rendszeresen ellenőrzi az e 

rendeletben megállapított szabályok hatását 

az 1. cikkben említett célkitűzések és az 

uniós pénzügyi rendszer egésze 

tekintetében, aminek során figyelembe 

veszi a piaci struktúra változását és a 

rendelet hatályába tartozó jogalanyok 

fejlődését és tevékenységeit, és megteszi a 

szükséges javaslatokat. A felülvizsgálat 

különösen a 3. cikkben említett 

küszöbértékek megfelelőségére és 

alkalmazására, a 6. cikkben előírt tilalom –

és az az alóli mentességek – alkalmazására 

és eredményességére, a 8. cikkben említett 

tevékenységi körre, továbbá a 9. cikkben 

meghatározott mutatók alkalmasságára 

vonatkozik. A Bizottság az illetékes 

hatóságok véleményét figyelembe véve 

2020. január 1-jéig, azt követően pedig 

rendszeresen jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, többek 

között a fent említett kérdésekről, és a 

jelentéshez szükség esetén jogalkotási 

javaslatot is csatol. 
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Or. en 

 

Módosítás  90 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A 6. cikk (6) bekezdése, a 8. cikk (3) 

bekezdése, a 10. cikk (5) bekezdése, a 11. 

cikk (3) bekezdése, a 12. cikk (2) 

bekezdése, a 15. cikk (2) bekezdése, a 16. 

cikk második albekezdése, a 23. cikk (4) 

bekezdése és a 27. cikk (3) bekezdése 

alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusról szóló 

értesítést követő kéthónapos időtartam 

leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 

Tanács nem emelt kifogást, vagy ha az 

Európai Parlament és a Tanács az 

időtartam leteltét megelőzően egyaránt 

arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 

emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 

a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 

2 hónappal meghosszabbodik. 

(5) A 6. cikk (6) bekezdése, a 8. cikk (3) 

bekezdése, a 10. cikk (5) bekezdése, a 11. 

cikk (3) bekezdése, a 12. cikk (2) 

bekezdése, a 15. cikk (2) bekezdése, a 16. 

cikk második albekezdése, a 23. cikk (4) 

bekezdése és a 27. cikk (3) bekezdése 

alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusról szóló 

értesítést követő három hónapos időtartam 

leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 

Tanács nem emelt kifogást, vagy ha az 

Európai Parlament és a Tanács az 

időtartam leteltét megelőzően egyaránt 

arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 

emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 

a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 

3 hónappal meghosszabbodik. 

Or. en 
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INDOKOLÁS 

 

Európában kevés a befektetés. A válság előtti helyzethez képest a becslések szerint évi 400 és 

700 milliárd euró közötti befektetési hiány észlelhető. Súlyos a helyzet nem csak azért, mert a 

munkahelyeket és a növekedést, hanem mert a pénzügyi stabilitást is veszélyezteti.  

A modernizáció és a versenyképesség hiánya, valamint a csökkenő foglalkoztatás aláássa az 

államháztartások stabilitását és az eszközértékeket. Ez a kombináció egy, még az eddiginél is 

rosszabb gazdasági kiindulási pontról induló újabb pénzügyi válsághoz vezethet, mivel 

gazdaságaink nagy része még nem állt talpra a legutóbbi pénzügyi válságból.  

Magánbefektetések nélkül az eszközök értéke csökkenni fog, ami alá fogja ásni az egyébiránt 

pénzügyileg stabil, az új és jelentősen magasabb tőkekövetelményeknek megfelelő bankok 

teljesítőképességét. Napjaink pénzügyi válságait többé-kevésbé a csökkenő eszközértékek 

jellemezték, amelyek általában a lakossági ingatlanfinanszírozáshoz kapcsolódtak, a csökkenő 

gazdasági növekedéssel párosulva. A kismértékű növekedés szorosan kapcsolódik a csökkenő 

versenyképességhez, amely viszont az új kereskedelmi befektetések és a termelési kapacitás 

nem kellő mértékű finanszírozásából ered.  

Amennyiben tehát a bankok nem képesek finanszírozni a kereskedelmi beruházásokat, a 

lakossági ingatlanhitelezés rendszerszintű kockázattá válik. Ezt el kell kerülni annak 

érdekében, hogy Európa ismét növekedésnek indulhasson. Ez úgy lehetséges, hogy lehetővé 

tesszük az európai bankok számára, hogy likviditást biztosítsanak az Unió egész területén. 

Egy jól működő tőkepiaci unió megköveteli, hogy a növekedés és a munkahelyteremtés 

finanszírozási csatornái nyitva álljanak, és hogy a az új iparágakba és az új vállalkozásokba 

történő beruházás a tagállamok államháztartási problémáitól függetlenül az Unió egész 

területén biztosítható legyen. A termékeny ötleteknek és a vállalati fejlesztéseknek 

képeseknek kell lenniük arra, hogy üzleti beruházásokat, azaz finanszírozást vonzanak be.  

Az előadó véleménye az, hogy ez az uniós pénzügyi ágazat előtt álló legnagyobb kihívás, és 

hogy az egységes pénzügyi piaca vonatkozó további jogalkotás során ezt kell elsődleges 

feladatnak tekinteni.  

A bankoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy megfeleljenek az új tőke- és szanálhatósági 

követelményeknek, ugyanakkor meg kell adni számukra a lehetőséget, hogy az 

értékpapírpiacokon keresztül − például az értékpapírosítás és a kockázatoknak a 

hagyományos banki hitelezésről a piaci alapú finanszírozásra történő áthárítása révén − tőkét 

és finanszírozást nyújtsanak. Ez azt jelenti, hogy a bankok számára lehetővé kell tenni, hogy 

értékpapírpiaci árjegyzési szolgáltatások nyújtása révén likviditást teremtsenek az egységes 

hitelpiacon és a beruházások finanszírozása terén. 

Az univerzális bankok rendszerszintű jelentőséggel bírnak, mivel határokon átnyúló 

természetüknél fogva elég nagyok ahhoz, hogy nemzetközi tőkét vonzzanak és hogy pénzügyi 

forrásokat mobilizáljanak egész Európa területéről. Ezek a bankok képesek a tőkét 

likviditássá átalakítani, függetlenül attól, hogy az Unió mely területén tevékenykednek, és így 

finanszírozni tudják azokat a beruházásokat, amelyek egyúttal átveszik tőlük kockázataikat.  

A szakosodott bankok fontos szerepet játszanak majd ennek lehetővé tételében, de ez nem 

lesz elegendő. Az ilyen bankoktól való fokozott függés nem fogja erősíteni a pénzügyi ágazat 

stabilitását, és az ilyen bankokra való kizárólagos támaszkodás kockázatba sodorná az oly 
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fontos likviditásteremtést.  

Először is, a szakosodott bankok jobban ki vannak téve a rendszerszintű sokkhatásoknak és az 

eszközök értékcsökkenésének, mint a diverzifikált bankok. „Az EU bankstruktúrái” című, a 

válságot közvetlenül követő 2010. szeptemberi jelentésében az EKB rámutat, hogy „Noha 

mind a diverzifikált, mind a szakosodott bankok (és különösen a tisztán befektetési bankok) 

elszenvedtek nettó jövedelemcsökkenést vagy akár veszteséget, illetve leírásokra és 

feltőkésítésre is szükségük volt a válság során, a diverzifikált hitelintézetek ellenállóbbnak 

bizonyultak, mivel az egyes területeken jelentkező veszteségeket alternatív bevételi források 

révén tudták fedezni.” 

A közelmúltbeli pénzügyi válságokat valamint a még folyamatban lévő válságot különböző 

tényezők okozták, mint például az ingatlanokkal kapcsolatos lakossági hitelezés, a 

diverzifikáció hiánya, a rövid távú finanszírozástól való függőség a csökkenő értékű 

kereskedelmi ingatlanoknak való kitettség. A diverzifikált bankok a szakosodott bankoknál 

jobban tudták teríteni a kockázatokat. A több lábra való támaszkodásnak köszönhetően ezek a 

bankok ellenállóbbak voltak a válságokkal szemben.  

Másodszor, az európai bankmodell több száz éves fejlődés eredménye, amely jelenleg az 

európai pénzügyi piacok keretében fejlődik, amelynek üzleti szerkezetét nagy számú kkv, 

állami nyugdíjrendszerek és a hitelezők és a betétesek számára biztonságot nyújtó 

szabályozott és felügyelt bankok jellemzik. Az egyesült államokbeli rendszer is több mint 

száz éve fejlődik, illetve igazodik az Egyesült Államok aktuális gazdasági körülményeihez. 

Az univerzális bankoktól való függés visszaszorítása nem fog új finanszírozási lehetőségek 

gyors ütemű megjelenéséhez vezetni, hanem inkább új hitelintézetek és hitelezési lehetőségek 

lassú kialakulását, és ezáltal a beruházás visszaesését fogja eredményezni.  

Harmadszor, az új uniós pénzügyi szabályozás megváltoztatta a helyzetképet. A válság óta 

olyan új szabályok és rendelkezések léptek életbe (EMIR, MIFID2, CRD4, DGS, BRRD, 

SSM, SRM és EBA), amelyeknek köszönhetően a 2014-es pénzügyi piacok jelentősen 

eltérnek a 2009-estől. Sok a rövidítés, de ezek a pénzügyi piacok egy teljesen megváltozott 

képét szimbolizálják, ahol a szabályok, a felügyelet és a piaci felelősség valódi értelmet nyert.  

A hitelezéshez és a finanszírozáshoz több alaptőkére és több belső feltőkésítési lehetőséget 

hordozó tőkére van szükség, szigorúbbak a kockázati kritériumok és hatékonyabb a 

felügyelet, valamint a befektetők körültekintőbben ellenőrzik a bankokat. Jó vagy rossz, de 

tény, hogy nehezebbé vált a hitelfelvétel, mivel nehezebb pénzt kölcsönözni. A nagyobb 

biztonság és stabilitás hosszú távú növekedési lehetőségeket, de rövid távon kevesebb 

finanszírozást eredményez. Az új szabályozási intézkedéseknek kezelniük kell ezt a 

problémát, valamint a befektetési hiányból eredő új rendszerszintű kockázatok által jelentett 

kihívást.  

A fokozott stabilitással párhuzamosan a hasznos új szabályok és felügyelet keretein belül 

lehetőséget kell biztosítani az európai gazdaság finanszírozásának növelésére. Amennyiben a 

pénzügyi közvetítés egyre nagyobb része a tőkére, a szanálhatóságra és a felügyeletre 

vonatkozó új szabályokon kívül működik, az kétséget kizáróan megnövekedett rendszerszintű 

kockázathoz vezet az olyan hitelintézetekben, amelyek a rendszer szempontjából éppen olyan 

fontosak, mint a bankok.  

A rendszerszintű kockázat a kölcsönös függőségből és a kockázati kitettségből ered, nem 

pedig a bankok diverzifikálódásából vagy egy adott hitelintézet méretéből. A legutóbbi 

stressztesztek, valamint a válság során szerzett tapasztalatok is ezt erősítik meg. A 
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rendszerszintű kockázatokat nem elsősorban a kereskedés okozta.  

A bizottsági javaslat az új jogszabályok ellenére még mindig kitettséghez vezető 

rendszerkockázatokra vonatkozó szabályozással az egységes szabálykönyvet kívánja 

véglegesítni. Az előadó üdvözli ezt a megközelítést, de úgy véli, hogy kockázatalapú 

megközelítést kell alkalmazni, és hogy az új jogszabály nem vezethet ahhoz, hogy egyre több 

ügylet vagy finanszírozás tevődjön át a pénzügyi ágazat szabályozott és felügyelt szektorain 

kívülre. A jogszabály végrehajtásakor vissza kell nyúlni azokhoz a nemrégiben elfogadott 

jogszabályokhoz, amelyek megváltoztatták az ágazati színteret, az így kialakult stabilitásra 

támaszkodva ösztönzik az olyannyira szükséges likviditásteremtést és a tőkepiacokat, és 

amelyek a már végrehajtott jogszabályokra támaszkodnak.  

Az univerzális banki tevékenységből fakadó rendszerszintű kockázatoknak való kitettséget 

kockázatalapú megközelítéssel kell kezelni, nem pedig úgy, hogy egyes hitelintézeti 

struktúrákat rendszerszintű kockázatot jelentő struktúrának tekintünk − ami nem igaz −, és 

hogy azt feltételezzük, hogy a kereskedés nagyobb rendszerszintű kockázatot hordoz, mint a 

hitelezés − ami szintén nem igaz −. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a bankrendszer 

kulcsfontosságú elemeiként működő szakosodott bankok egymástól való függőségéből eredő 

rendszerszintű kockázatoknak való kitettségünk ne fokozódjon.  

Amennyiben az univerzális bankok tevékenységéből − a kereskedés és a lakossági ügyfelek 

asszimetrikus, a betétesek számára a túlzott volumenű és túl kockázatos ügyletek miatt 

kockázathoz vezető összetételéből − adódik olyan rendszerszintű kockázat, amelyet a CRD4 

és a BRRD nem vett figyelembe, akkor erre reagálni kell, nem azért, mert kereskedésről van 

szó, hanem azért, mert kockázatról, és azt kell célozni, hogy a szanálhatóság hiányát kezeljük. 

Mindenekelőtt arra kell törekednünk, hogy az adófizetőknek ne kelljen fizetniük.  

Magától értetődő, hogy ennek a jogszabálynak tudomást kell vennie a BRRD-ről annak 

érdekében, hogy összhangot teremtsünk a már hatályos szabályozással és elkerüljük az 

átfedéseket és a felesleges bonyolításokat.  

Az illetékes hatóságok a BRRD-ben megállapított, a szanálhatóság értékelésére és 

meghatározására vonatkozó feladatköre természetes módon kapcsolódik a betétesek tőkéjét 

kockáztató kereskedési tevékenységek elkülönítésére vonatkozó döntéshez. Az elkülönítés is 

lehet egy eszköz, de eszköz lehet még a tőke növelése vagy a kockázatos tevékenységek 

csökkentése, amint arról a BRRD rendelkezik.  

Azáltal, hogy a kockázati kritériumokat összekötjük a bank szanálhatóságával, természetes 

módon adódik, hogy a kockázatokat a feltőkésítés céljából lehívható tőkével 

összehasonlításban elemezzük, azaz a feltőkésítési kockázatokra és a BRRD-ben lefektetett 

azon alapvető szabálynak való megfelelésre összpontosítunk, hogy nem a kormány vagy az 

adófizetők feladata a részvényesek vagy a befektetők feltőkésítése. A feltőkésítés céljából 

lehívható tőke mértéke kulcsfontosságú paraméter a kereskedési kockázatok megítélésekor. 

Az európai bankok és az egységes szabálykönyv szempontjából a szanálhatóságnak 

kulcsfontosságúnak kell lennie, de az kulcsfontosságú az elkülönítés, a nagyobb 

tőkekövetelmény és a kockázati kitettség csökkentésének szemszögéből nézve is.  

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a BRRD betartásának és hitelességének a biztosítása, 

valamint annak a követelménynek való megfelelés érdekében, hogy egyetlen részvényes vagy 

befektető sem élhet abban a reményben, hogy valaki más majd megmenti a bankot, az 

univerzális bank igen hiteles perspektívát ad. A kizárólag a betétesek tőkéjétől függő bankok 

sokkal hamarabb rászorulnak a betétesek tőkéjére, mint az univerzális bankok, ami 
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rendszerszintű kockázat, vagy a szükséges feltőkésítést hátráltató politikai helyzet 

kialakulásához vezethet.  

Meg kell állapítani, hogy semmi sem bizonyítja, hogy a kereskedés kockázatosabb, mint a 

hitelnyújtás, éppen ellenkezőleg. A kereskedés az eszközök likviden tartásának, valamint a 

tőke hitellé alakításának és a hitelkockázat megosztásának egy módja. Az átlátható piacokon a 

fedezett kötvényekkel vagy opciókkal való kereskedés gyakran biztonságosabb, mint az 

üzletközpontoknak vagy irodaházaknak való hitelezés. A kereskedés a kockázatmegosztás és -

mérséklés egyik szükségszerű eszköze lehet, ami azt jelenti, hogy csökkenti a betéteket és a 

pénzügyi stabilitást érintő kockázatokat.  

A kockázatalapú megközelítés, illetve a struktúrák és tevékenységek helyett a − kereskedés 

vagy hitelezés nyomán kialakuló − rendszerszintű kockázatok kezelése révén még stabilabb 

pénzügyi rendszert teremthetünk, és egy olyan dinamikus tőkepiaci unió alapjait fektethetjük 

le, amely biztosítja Európa számára a beruházásokhoz és a pénzügyi stabilitás másik 

előfeltételeként szolgáló növekedéshez szükséges likviditást. Ez a stabilitás az egyik 

legfontosabb kihívás ahhoz, hogy az Európai Unió ismét a világ egyik növekvő és 

versenyképes régiójává váljon, amelyet a foglalkoztatottság és a jólét jellemez.  

 

 

 


