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Módosítás 1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai 
Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig 
a ▌jel mutatja.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) az 1092/2010/EU rendelet (ERKT-rendelet)2 20. cikkével összhangban a Bizottság 
jelentése3 alapján az Európai Parlament és a Tanács megvizsgálta az ERKT-rendeletet 
annak megállapítása céljából, hogy szükség van-e az ERKT küldetésének és 
szervezetének felülvizsgálatára. Az ERKT elnökének kijelölésére vonatkozó 
rendelkezéseket ugyancsak felülvizsgálták.

(2) Az ERKT küldetéséről és szervezeti felépítéséről szóló 2017-es bizottsági jelentés4 
megállapítása szerint bár az ERKT általában véve jól működik, bizonyos meghatározott 
pontokon módosításokra van szükség. Emellett a bankunióval kapcsolatos 
közelmúltbeli intézményi változások, a tőkepiaci unió megvalósítására irányuló 
erőfeszítésekkel és a technológiai változásokkal együtt ténylegesen megváltoztatták az 
ERKT működési környezetét annak létrejötte óta. Az ERKT létrehozásának 
közvetlenül hozzá kell járulnia a belső piac célkitűzéseinek eléréséhez. Az Unión belül 
a pénzügyi rendszer uniós szintű makroprudenciális felügyelete szerves részét 
képezi az új felügyeleti rendszernek, mivel a makroprudenciális szempont szorosan 
összekapcsolódik a mikroprudenciális felügyeletnek az EFH-kra bízott feladataival. 
Az érdekelt feleknek csak akkor van bizalmuk határokon átnyúló pénzügyi 
tevékenységeket folytatni, ha olyan szabályok érvényesülnek, amelyek kellő 
mértékben figyelembe veszik a mikro- és makroprudenciális kockázatok kölcsönös 
függőségét. Az ERKT-nak nyomon kell követnie és értékelnie kell a folyamatokból 
eredő, a pénzügyi stabilitást veszélyeztető azon kockázatokat, amelyek ágazati szinten 
vagy a pénzügyi rendszer egészének szintjén fejthetnek ki hatásokat, ideértve a 
technológiai változásoknak vagy környezeti, illetve társadalmi tényezőknek 
tulajdonítható kockázatokat és érzékeny pontokat is. Az ilyen kockázatok kezelése 
révén az ERKT-nak közvetlenül hozzá kell járulnia egy integrált uniós felügyeleti 
struktúra kiépítéséhez, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a tagállamok időben és 

1 HL C […], […], […] o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a 

pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai 
Rendszerkockázati Testület létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 1. o.).

3 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai 
Rendszerkockázati Testület (ERKT) küldetéséről és szervezeti felépítéséről, 
COM(2014) 508 final.

4 Commission Staff Working Document, Effect Analysis, Amendments to ESRB 
Regulation, (Bizottsági szolgálati munkadokumentum, Hatáselemzés, Az ERKT-
rendelet módosításai), COM(2017)
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egységes módon hozzák meg szakpolitikai válaszlépéseiket; ezzel az ERKT elejét 
veszi az eltérő megközelítések alkalmazásának, és javítja a belső piac működését. 
Célkitűzéseinek eléréséhez az ERKT-nak ki kell elemeznie minden releváns 
információt, idértve a tőkepiaci unió kiteljesítéséhez vezető fejleményeket is.

(3) A ERKT igazgatótanácsának kiterjedt tagsága jelentős értékkel bír. Ugyanakkor az Unió 
pénzügyi felügyeleti struktúráját érintő közelmúltbeli fejlemények – és különösen a 
bankunió létrehozása – nem tükröződnek az igazgatótanács összetételében. Ezen okból 
kifolyólag az EKB felügyeleti testülete elnökének és az Egységes Szanálási Testület 
elnökének szavazati joggal rendelkező taggá kell válniuk az ERKT igazgatótanácsában. 
Ehhez igazodva módosítani kell az irányítóbizottság és a szakmai tanácsadó bizottság 
összetételét is.

(4) Fennállása első öt évében az ERKT elnöki tisztségét az EKB elnöke töltötte be. Ezt 
követően az EKB elnöke átmenetileg látta el továbbra is az ERKT elnöki tisztségét. 
Ezen időszak alatt az EKB elnöke autoritást és hitelességet kölcsönzött az ERKT 
számára, továbbá biztosította, hogy az ERKT ténylegesen építhetett és támaszkodhatott 
az EKB pénzügyi stabilitás területén felhalmozott tapasztalataira. Ezért helyénvaló, 
hogy az EKB elnöke állandó jelleggel töltse be az ERKT elnöki tisztségét.

(5) Az egyes tagjaitól független testületként működő ERKT láthatóságának erősítése 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ERKT elnöke az ERKT külső képviseletével 
összefüggő feladatokat átruházhasson az ERKT alelnökeire vagy az ERKT 
titkárságának vezetőjére, az Európai Parlament zárt ajtók mögött zajló 
meghallgatásain és megbeszélésein való részvétel kivételével. 

(6) Az 1096/2010/EU tanácsi rendelet1 3. cikkének (2) bekezdése értelmében az ERKT 
titkárságának vezetőjét az ERKT igazgatótanácsával folytatott konzultációt követően az 
EKB nevezi ki. Az ERKT-titkárság vezetője presztízsének növelése érdekében az 
ERKT igazgatótanácsának nyílt és átlátható eljárás keretében kell értékelnie, hogy az 
ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az 
ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal és tapasztalatokkal. Az 
értékelési eljárásról az igazgatótanácsnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot. Továbbá pontosítani kell az ERKT titkársága vezetőjének feladatait.

(7) Az 1092/2010/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban az ERKT első 
alelnökét eddig az EKB Általános Tanácsának tagjai választották meg maguk közül, 
tekintettel egyrészt az összes tagállam közötti, másrészt az azon tagállamok közötti 
kiegyensúlyozott képviselet szükségességére, amelyeknek a pénzneme az euró, illetve 
amelyeknek nem pénzneme az euró. Ez már nem helytálló, noha az ERKT 
irányítóbizottságában továbbra is megfontolás tárgyává kell tenni egy ilyen 
kiegyensúlyozott képviseletet. Továbbá a bankunió létrehozását követően a hivatalos 
pénznemként az euróval rendelkező tagállamok, illetve a hivatalos pénznemként nem 
az euróval rendelkező tagállamokra való hivatkozást helyénvaló a bankunióban részt 
vevő, illetve a bankunióban nem részt vevő tagállamokra való hivatkozással felváltani.

1 A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak 
az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő 
felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.)
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(8) ▌ 

(9) A költségek csökkentése és az eljárási hatékonyság növelése érdekében a Bizottságnak 
az ERKT szakmai tanácsadó bizottságában részt vevő képviselői számát a jelenlegi 
kettőről egyre kell csökkenteni.

(10) Az 1092/2010/EU rendelet 16. cikke (3) bekezdésében előírtak szerint az ERKT által 
kiadott figyelmeztetéseket és ajánlásokat továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és 
amennyiben azok címzettje egy vagy több nemzeti felügyeleti hatóság, az európai 
felügyeleti hatóságoknak is. A demokratikus ellenőrzés és átláthatóság fokozása 
érdekében az említett figyelmeztetéseket és ajánlásokat az Európai Parlament és az 
európai felügyeleti hatóságok részére is továbbítani kell.

(11) Az ERKT által kiadott vélemények, ajánlások és határozatok minőségének és 
relevanciájának biztosítása érdekében a szakmai tanácsadó bizottsággal és a 
tudományos tanácsadó bizottsággal szemben elvárás, hogy – indokolt esetben – még 
korai szakaszban, nyílt és átlátható módon konzultáljanak az érdekelt felekkel. E 
konzultációkat a lehető legszélesebb körben kell lefolytatni, biztosítandó minden 
érdekelt fél irányában a befogadó megközelítést.

(12) Az 1092/2010/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1092/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

(-1) A 2. cikk c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) „rendszerkockázat”: a pénzügyi rendszer leállásának veszélye, amely jelentős 
negatív következményekkel járhat ▌az Unió vagy valamelyik tagállama pénzügyi 
stabilitására nézve, vagy a belső piac▌ működésére és a reálgazdaságra nézve. A 
rendszer szempontjából bizonyos mértékben valamennyi pénzügyi közvetítő, 
piac és infrastruktúra jelentős lehet.”;

(-1a) A 3. cikk (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d) az azonosított kockázatokra vonatkozó korrekciós intézkedésekre irányuló, 
az uniós intézményekhez és a tagállamokhoz intézett ajánlások megtétele és adott 
esetben azok nyilvánosságra hozatala;

(1) A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az ERKT titkársága vezetőjének az 1096/2010/EU tanácsi rendelet* 3. cikke 
(2) bekezdésével összhangban történő kinevezéséről az igazgatótanáccsal folytatott 
konzultáció során az igazgatótanács nyílt és átlátható eljárás keretében értékeli, 
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hogy az ERKT titkársága vezetőjének pozíciójára előválogatott jelöltek 
rendelkeznek-e az ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges kvalitásokkal, 
függetlenséggel és tapasztalatokkal. Az értékelésről és a konzultációs eljárásról az 
igazgatótanács kellő részletességgel tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

* A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az 
Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról 
(HL L 331., 2010.12.15., 162. o.).”;

_______________________________________________________________________________

b) a szöveg a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az ERKT elnöke és az irányítóbizottság az 1096/2010/EU tanácsi rendelet 
4. cikkének (1) bekezdése alapján különösen a következők tekintetében utasíthatja 
az ERKT titkárságának vezetőjét:

a) az ERKT titkárságának napi szintű irányítása;

b) az ERKT titkárságával összefüggő adminisztratív és költségvetési kérdések;

c) az igazgatótanács munkájának és döntéshozatalának koordinációja és 
előkészítése;

d) az ERKT éves programjára vonatkozó javaslat elkészítése és a program 
végrehajtása;

e) az ERKT tevékenységéről szóló éves jelentés elkészítése és beszámolás az 
igazgatótanácsnak a végrehajtásról.”;

(2) Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az ERKT elnöki tisztségét az Európai Központi Bank elnöke tölti be.

(2) Az első alelnököt az EKB Általános Tanácsának tagjai közül az EKB 
Általános Tanácsának tagjai ötéves időtartamra választják meg ▌. Az első alelnök 
egyszer újraválasztható.

b) a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8) Az ERKT külső képviseletét az elnök látja el. Az ERKT külső képviseletével 
összefüggő feladatokat – a 19. cikk (1), (4) és (5) bekezdésében felsorolt feladatok 
kivételével – az elnök átruházhatja az ERKT alelnökeire vagy az ERKT 
titkárságának vezetőjére.

(3) A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:
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i. a bekezdés a következő fa) és fb) ponttal egészül ki:

„fa) az EKB felügyeleti testületének elnöke;

fb) az Egységes Szanálási Testület elnöke;”;

ii. ▌

b) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a) tagállamonként egy-egy magas szintű képviselő vagy a nemzeti 
illetékes hatóságoktól vagy a rendszerszintű vagy makroprudenciális 
kockázat kezelésére irányuló intézkedés alkalmazása céljából a 
(3) bekezdéssel összhangban kijelölt nemzeti hatóságoktól;”;

c) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A (2) bekezdés a) pontjában említett nemzeti hatóságok képviselete 
tekintetében a magas szintű képviselők a megvitatandó kérdéstől függően váltják 
egymást, kivéve, ha egy adott tagállam nemzeti hatóságai egy közös képviselőben 
állapodtak meg.”;

(3a) a 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az igazgatótanács és az irányítóbizottság tevékenységeiben való 
részvétel vagy az ERKT-hez kapcsolódó egyéb tevékenység végzése 
során az ERKT tagjai feladataikat pártatlanul és kizárólag az Unió 
egészének érdekében végzik. Nem kérhetnek és nem fogadhatnak el 
utasításokat ▌ egyetlen kormánytól sem, illetve sem az Unió 
intézményeitől, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól. 

(3b) a 8. cikk (1) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Ez a bekezdés nem vonatkozik azokra a személyekre, akik munkaviszonyukkal 
összefüggésben a közérdeket fenyegető veszélyekkel vagy a közérdek 
károsításával kapcsolatos információkat jelentenek be vagy tesznek közzé.

Ez a bekezdés nem sérti a 19. cikk (5) bekezdésével összhangban tartott bizalmas 
szóbeli megbeszéléseket.”;

(4) ▌a 9. cikk a következőképpen módosul: 

a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Az igazgatótanács üléseire adott esetben meg lehet hívni az ERKT-nak 
a 3. cikk (2) bekezdése szerinti feladataihoz közvetlenül kapcsolódó 
tevékenységeket ellátó nemzetközi pénzügyi szervezetek vagy az 
Európai Parlament magas szintű képviselőit.”;

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
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„(5) Az ERKT munkájában részt vehetnek ▌EGT-tagállamok vonatkozó 
hatóságainak magas szintű képviselői, azonban részvételük szigorúan 
az adott országok tekintetében különösen releváns kérdésekre 
korlátozódhat.  Ezen ▌országok az ERKT munkájában való 
részvételének, és különösen e részvétel jellegének, hatályának és 
eljárási vonatkozásainak szabályait az ERKT állapíthatja meg. E 
szabályok előírhatják az eseti alapú, megfigyelői jogállású képviseletet 
az igazgatótanácsban, csakis az adott országok számára releváns 
kérdések vonatkozásában, kizárva az olyan eseteket, amikor egy 
meghatározott pénzügyi intézmény vagy tagállam helyzete kerülne 
megvitatásra.”;

(5) A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) az igazgatótanács négy további tagja, akik egyben az EKB Általános 
Tanácsának is tagjai, tekintettel egyrészt valamennyi tagállam, 
másrészt az azon tagállamok közötti kiegyensúlyozott képviselet 
szükségességére, amelyek az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározottak szerint a mechanizmusban részt 
vevő tagállamok, illetve amelyek nem azok. Az említett személyeket az 
igazgatótanács azon tagjai választják maguk közül három évre, akik 
egyben az EKB Általános Tanácsának is tagjai;”;

ii. a cikk a következő ga), gb) és gba) ponttal egészül ki: 

„ga) az EKB felügyeleti testületének elnöke;

gb) az Egységes Szanálási Testület elnöke;

gba) az ERKT titkárságának vezetője;

(6) Az 12. cikk a következőképpen módosul:

-a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A tudományos tanácsadó bizottság a szakmai tanácsadó bizottság elnökéből, 
valamint az összes releváns pénzügyi piaci ágazatra vonatkozó ▌, készségek, 
tapasztalatok és ismeretek széles skáláját képviselő 15 szakértőből áll, akiknek a 
személyét az irányítóbizottság javaslata alapján az igazgatótanács hagyja jóvá, és 
akiknek a megbízatása egy négyéves, meghosszabbítható időszakra szól. A jelöltek 
nem lehetnek az EFH-k tagjai, és őket általános szakértelmük, illetve tudományos 
vagy egyéb területen – különösen a kis- és középvállalkozásokban, 
szakszervezetekben vagy pénzügyi szolgáltatások nyújtójaként vagy 
fogyasztóiként – meglévő különböző tapasztalataik alapján kell kiválasztani.”;

-aa) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
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„(2) A tudományos tanácsadó bizottság elnökét és két alelnökét, akiknek 
mélyreható releváns tapasztalatokkal és ismeretekkel – így például a bankszektor, 
az értékpapírpiacok, a biztosítás és a foglalkoztatói nyugellátás területén releváns 
tudományos szakmai háttérrel – kell rendelkezniük, az igazgatótanács nevezi ki az 
ERKT elnökének javaslata alapján. Az elnöki és alelnöki tisztségeket e három 
személy felváltva tölti be.”;

-ab) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A tudományos tanácsadó bizottság a 4. cikk (5) bekezdésével összhangban 
tanácsot és támogatást nyújt az ERKT-nak az ERKT elnöke vagy az igazgatótanács 
kérésére.

a) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Indokolt esetben a tudományos tanácsadó bizottság még a korai szakaszban 
nyílt és átlátható módon, ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget figyelembe véve 
konzultációkat szervez az érintettekkel, többek között a piaci szereplőkkel, 
fogyasztói szervezetekkel és tudományos szakértőkkel. Az ilyen konzultációkat a 
lehető legszélesebb körben kell lefolytatni, biztosítandó minden érdekelt fél és 
releváns pénzügyi ágazat irányában a befogadó megközelítést, illetve azt, hogy az 
érintetteknek észszerű idő álljon rendelkezésére a válaszadásra.”

(7) Az 13. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

-i. az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a) minden egyes tagállami jegybank ▌egy-egy képviselője;

i. az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f) a Bizottság képviselője;”;

ii. a bekezdés a következő fa) és fb) ponttal egészül ki:

„fa) az EKB felügyeleti testületének képviselője;

fb) az Egységes Szanálási Testület képviselője;”;

aa) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A technikai tanácsadó bizottság a 4. cikk (5) bekezdésével összhangban 
tanácsot és támogatást nyújt az ERKT-nak az ERKT elnöke vagy az igazgatótanács 
kérésére.

b) a szöveg a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Indokolt esetben a szakmai tanácsadó bizottság még korai szakaszban nyílt 
és átlátható módon, ugyanakkor a titoktartási kötelezettséget figyelembe véve 
konzultációkat szervez az érintettekkel. Az ilyen konzultációkat a lehető 
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legszélesebb körben kell lefolytatni, biztosítandó minden érdekelt fél és releváns 
pénzügyi ágazat irányában a befogadó megközelítést, illetve azt, hogy az 
érintetteknek észszerű idő álljon rendelkezésére a válaszadásra.”

(7a) A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„A 3. cikk (2) bekezdése szerinti feladatainak ellátása során az ERKT indokolt 
esetben kikéri a magánszektor érdekelt feleinek véleményét. Az ilyen 
konzultációkat a lehető legszélesebb körben kell lefolytatni, biztosítandó minden 
érdekelt fél és releváns pénzügyi ágazat irányában a befogadó megközelítést, 
illetve azt, hogy az érintetteknek észszerű idő álljon rendelkezésére a 
válaszadásra.”

(7b) A 15. cikk (7) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„(7) Minden egyes, nem összegzett vagy nem összesített formájú, információkra 
irányuló felügyeleti jellegű kérést megelőzően az ERKT megfelelő konzultációt 
folytat az érintett EFH-val annak biztosítása érdekében, hogy a kérés indokolt és 
arányos legyen. Amennyiben az érintett EFH úgy ítéli meg, hogy a kérelem nem 
indokolt és arányos, haladéktalanul visszaküldi a kérelmet az ERKT-nek, és további 
indokolást kér. Azt követően, hogy az ERKT az érintett EFH számára eljuttatta a 
további indokolást, a kért információkat a kérelem címzettjei megküldik az ERKT-
nek, feltéve, hogy azok jogszerűen hozzáférhetnek az érintett információhoz.”

(8) A 16. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

Az ERKT által a 3. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjával összhangban kiadott 
figyelmeztetés és ajánlás lehet általános vagy egyedi jellegű, címzettje pedig az 
Unió egésze, egy vagy több tagállam, egy vagy több EFH, egy vagy több nemzeti 
illetékes hatóság vagy a nemzeti szanálási hatóság, illetve az 1024/2013/EU 
rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével, 4. cikkének (2) bekezdésével vagy 
5. cikkének (2) bekezdésével összhangban az EKB-ra ruházott feladatokkal 
összefüggésben az EKB vagy az Egységes Szanálási Testület. Amennyiben a 
figyelmeztetés vagy ajánlás címzettje egy vagy több nemzeti felügyeleti hatóság, 
erről az érintett tagállamo(ka)t is értesítik. Az ajánlások pontos ütemezést 
tartalmaznak a szakpolitikai válaszlépések megtételére. A kapcsolódó uniós 
jogszabályokkal kapcsolatban a Bizottság is lehet az ajánlások címezettje. A 
figyelmeztetéseknek és ajánlásoknak kellően részletesnek és indokoltnak kell 
lenniük, és azokhoz megfelelő és átfogó indokolást kell csatolni.”

b) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

“3. A figyelmeztetések vagy ajánlások címzettek részére történő, a (2) bekezdés 
szerinti továbbításával egyidejűleg, azokat szigorú titoktartási szabályok mellett 
továbbítani kell a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak és az EFH-
knak.”; 

(9) A 17. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
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„(1) Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett ajánlás 
címzettje a Bizottság, egy vagy több tagállam, egy vagy több EFH, illetve egy vagy 
több nemzeti illetékes hatóság, a címzettek tájékoztatják az Európai Parlamentet, a 
Tanácsot, a Bizottságot és az ERKT-t az ajánlás nyomán hozott intézkedésekről, 
illetve indokolással szolgálnak az intézkedés esetleges elmulasztásának okairól. 
Amennyiben indokolt, a kapott válaszokról az ERKT szigorú titoktartási szabályok 
betartása mellett haladéktalanul tájékoztatja az EFH-kat.”;

(2) Amennyiben az ERKT úgy ítéli meg, hogy az ajánlását nem tartották be, 
illetve a címzettek nem adtak kielégítő indokolást az intézkedés elmulasztásáról, az 
ERKT szigorú titoktartási szabályok betartása mellett tájékoztatja erről a 
címzetteket, az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és az érintett EFH-
kat.”;

(9a) Az 19. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az ERKT elnökét évente legalább egyszer, és kiterjedt pénzügyi zavarok 
esetén ennél gyakrabban meghívják az Európai Parlamentben az ERKT által az 
Európai Parlament és a Tanács számára készített éves jelentésének közzétételekor 
megrendezett, az illetékes bizottság általi éves meghallgatásra. E meghallgatásra az 
Európai Parlament és az Európai Központi Bank elnöke közötti monetáris 
párbeszédtől elkülönülten kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben említett éves jelentés tartalmazza azokat az 
információkat, amelyekről az igazgatótanács úgy határoz, hogy a 18. cikkel 
összhangban nyilvánosságra kell hozni. Az éves jelentést a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kell tenni. Tartalmaznia kell az 1096/2010/EU rendelet 3. 
cikkének (1) bekezdése értelmében az ERKT rendelkezésére bocsátott források 
kimutatását.”; ”;

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az ERKT szóban vagy írásban válaszol az Európai Parlament és a Tanács 
által feltett kérdésekre. E kérdésekre haladéktalanul, de mindenképpen az ERKT-
nak való továbbításuk időpontjától számított öt héten belül válaszol.”

(10) A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság legkésőbb [a Kiadóhivatal által beillesztendő dátum: 5 évvel a rendelet 
hatálybalépését követően]-ig elvégzi e rendelet felülvizsgálatát és a főbb 
megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak.” 

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő […] napon lép 
hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
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Kelt …,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök


