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A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási 

mechanizmus és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálása 

***I 

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a hitelintézeteknek és 

bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási mechanizmus keretében 

történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, 

valamint az Egységes Bankszanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2013)0520), 

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

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

Parlamenthez (C7-0223/2013), 

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

bekezdésére, 

– tekintettel a svéd Parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének 

alkalmazásáról szóló (2.) Jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely 

szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, 

– tekintettel az Európai Központi Bank 2013. november 6-i véleményére1,  

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. október 17-i 

véleményére2,  

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. március 27-i írásbeli 

kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság és 

az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7-0478/2013), 

                                                 
1  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
2  HL C 67., 2014.3.6., 58. o. 



 

 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot1; 

2. tudomásul veszi a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát; 

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

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

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

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1  Ez az álláspont lép a 2014. február 6-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott 

szövegek, P7_TA(2014)0095). 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0253 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került 

elfogadásra a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes 

Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és 

egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 

1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 806/2014/EU rendelet.) 



 

 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

A Tanács nyilatkozata 

Az Egységes Szanálási Alapba befizetendő hozzájárulásoknak az alapba való átutalásáról és 

közös felhasználásúvá tételéről szóló kormányközi megállapodás aláíró felei kijelentik, hogy 

törekszenek arra, hogy nemzeti jogi előírásaikkal összhangban időben lezárják a Megállapodás 

megerősítésének eljárását ahhoz, hogy az Egységes Szanálási Mechanizmus 2016. január 1-jére 

teljes körűen működőképes legyen. 

 


