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Az Országgyűlés

Gazdasági és informatikai bizottsága

Bizottsági módosító javasla t

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Gazdasági és informatikai bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az
„egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló T/10903. számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 103 . §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az MNB tv . 25 .	 (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7)Ha az Európai Unió másik tagállamában engedéllyel rendelkez ő pénzügyiintézmény,
pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény magyarországi fióktelepe ,
vagy az Európai Unió másik tagállamában engedéllyel rendelkező pénzügyi intézmény,
pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény Magyarországon végzet t
határon	 átnyúló	 szolgáltatása megsérti	 a	 22 .	 (1)	 bekezdésében meghatározott
jogszabályokban vagy az MNB hatósági határozatában foglalt el ő írásokat, az MNB felszólítj a
a fióktelepet, a pénzügyi intézményt, a pénzforgalmi intézményt, az elektronikuspénz -
kibocsátó intézményt a szabályellenes helyzet megszüntetésére . Ha a fióktelep, a pénzügyi
intézmény, a pénzforgalmi intézmény vagy az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a
felszólításnak nem tesz eleget, az MNB értesíti a Felügyeletet. A Felügyelet az MNB
értesítése szerint vagy értesíti az Európai Unió másik tagállamának felügyeleti hatóságát a
szabályellenes helyzetről, vagy kezdeményezi, hogy a felügyeleti hatóság tegye meg a
megfelelő intézkedést.'
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Indokolás

A jegybanktörvény jelenleg csak az Európai Unió másik tagállamában engedéllyel rendelkez ő
pénzügyi intézmény Magyarországon végzett határon átnyúló tevékenysége tekintetében
rendelkezik az MNB által követendő eljárásról abban az esetben, ha ezen pénzügyi intézmény
e tevékenysége során megsérti az MNB ellen őrzési jogkörébe tartozó jogszabályokban vag y
az MNB határozatában foglalt el ő írásokat . Tekintettel arra, hogy a pénzforgalmi szolgáltatá s
nyújtását, továbbá az elektronikuspénz kibocsátását szabályozó EU irányelvek a pénzügy i
intézménynek nem minősülő pénzforgalmi intézmény és elektronikuspénz-kibocsát ó
intézmény részére is biztosítják a határon átnyúló szolgáltatást nyújtása jogát, esetükben is
indokolt az MNB azonos tartalmú intézkedési jogának a biztosítása .

Budapest, 2013 . május 14 .

Koszorús László
alelnök
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