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MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 titkárságának 
vezetőjére.

(5) Az egyes tagjaitól független 
testületként működő ERKT láthatóságának 
erősítése érdekében lehetővé kell tenni, 
hogy az ERKT elnöke az ERKT külső 
képviseletével összefüggő feladatokat – az 
Európai Parlament zárt ajtók mögött zajló 
meghallgatásain és megbeszélésein való 
részvétel, valamint egy 
vizsgálóbizottságban való részvétel 
kivételével – átruházhasson az ERKT 
titkárságának vezetőjére az EUMSZ 226. 
cikke és a 95/167/EK határozat 
értelmében és a lojális együttműkdödés 
elvével összhangban.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az 1096/2010/EU tanácsi rendelet6

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 

(6) Az 1096/2010/EU tanácsi rendelet6

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 
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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.

titkárságának vezetéséhez szükséges 
kvalitásokkal és tapasztalatokkal. 
Biztosítani kell továbbá az ERKT 
titkársága vezetőjének függetlenségét, 
valamint azon kötelezettségvállalását, 
hogy semmilyen köz- vagy magánjogi 
szervtől nem fogad el utasításokat.  Az 
értékelési eljárásról az igazgatótanácsnak 
tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet 
és a Tanácsot. Az Európai Parlament és a 
Tanács számára lehetővé kell tenni, hogy 
további tájékoztatást kérjen az 
igazgatótanácstól. Az e rendeletben 
meghatározott kinevezési eljárás nem sérti 
az EKB végső felelősségét az ERKT 
titkárságvezetőjének kinevezése 
tekintetében, az 1096/2010/EU rendelet 3. 
cikkének (2) bekezdésében megállapított 
konzultációs eljárásnak megfelelően, 
ameddig ez a rendelet nem módosul.
Továbbá megfelelően indokolni és 
pontosítani kell az ERKT titkársága 
vezetőjének feladatait az e rendeletben 
foglalt feladatok felsorolása révén, és el 
kell kerülni az EKB által végzett feladatok 
és az ERKT által végzett feladatok közötti 
átfedéseket.

__________________ __________________

6 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.)

6 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.)

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ERKT titkárságvezetője 
presztízsének hosszabb távon történő 
növelése szükségessé teszi az 
1096/2010/EU rendelet 3. cikke (2) 
bekezdésének felülvizsgálatát a jelenlegi 
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kinevezési eljárás alkalmasságának 
értékelése, valamint különösen annak 
megfontolása érdekében, hogy az Európai 
Parlamentnek jogában álljon jóváhagyni 
az ERKT titkárságának vezetői posztjára 
kiválasztott jelöltek kinevezését.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel az Európai Gazdasági 
Térségről (EGT) szóló megállapodás7

módosításaira és különösen az 
1092/2010/EU rendelet EGT-tagállamok 
általi elfogadására, az említett rendelet 
9. cikkének (5) bekezdése már nem 
releváns, így azt törölni kell.

(8) Tekintettel az Európai Gazdasági 
Térségről (EGT) szóló megállapodás7

módosításaira, és különösen az 
1092/2010/EU rendelet EGT-tagállamok 
általi elfogadására, az említett rendelet 
9. cikkének (5) bekezdését módosítani kell.

__________________ __________________

7 Az EGT Vegyes Bizottság 198/2016 
határozata (2016. szeptember 30.) az 
Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi 
szolgáltatások) módosításáról [2017/275] 
(HL L 46., 2017.2.23., 1. o.).

7 Az EGT Vegyes Bizottság 198/2016 
határozata (2016. szeptember 30.) az 
Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi 
szolgáltatások) módosításáról [2017/275] 
(HL L 46., 2017.2.23., 1. o.).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Tekintettel a férfiak és nők közötti 
egyenlőség elvére, több nőt kell 
foglalkoztatni és a döntéshozatalba 
bevonni az Unió intézményeiben, ezért az 
ERKT szerveinek figyelembe kell venniük 
a nemek közötti egyenlőséget.

Módosítás 6
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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 
haladéktalanul továbbítani kell.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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 felek 
széles körével, akik számos véleményt és 
érdeket képviselnek, és a megfelelő 
szakértőkkel. Az ERKT-nak kellő 
mértékben figyelembe kell vennie e 
konzultációkat.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
1092/2010/EU rendelet
4 cikk – 2 a bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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, hogy az ERKT 
titkársága vezetőjének pozíciójára 
előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az 
ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges 
kvalitásokkal és tapasztalatokkal. A
konzultációs eljárásról az igazgatótanács 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

(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, hogy az ERKT 
titkársága vezetőjének pozíciójára 
előválogatott jelöltek rendelkeznek-e az 
ERKT titkárságának vezetéséhez szükséges 
kvalitásokkal, függetlenséggel és 
tapasztalatokkal. Az értékelési és
konzultációs eljárásról az igazgatótanács 
megfelelően tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot. Az Európai 
Parlament és a Tanács további 
tájékoztatást kérhet az igazgatótanácstól.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)
1092/2010/EU rendelet
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:

„(4a) a nemek közötti egyenlőséget 
figyelembe kell venni az ERKT szerveinél 
folyó képzésben”;

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
1092/2010/EU határozat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ERKT külső képviseletét az 
elnök látja el. Az ERKT külső 
képviseletével összefüggő feladatokat az 

(8) Az ERKT külső képviseletét az 
elnök látja el. Az ERKT külső 
képviseletével összefüggő feladatokat – a 
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elnök átruházhat az ERKT titkárságának 
vezetőjére.;

19. cikk (1), (4) és (5) bekezdésében 
felsorolt feladatok kivételével – az elnök 
átruházhatja az ERKT titkárságának 
vezetőjére.

Indokolás

Ezek a feladatok az Európai Parlament zárt ajtók mögött zajló meghallgatásain és vitáin való 
részvételre vonatkoznak, amelyek az ERKT megfelelő szintű képviseletének érdekében csak az 
elnök számára lehetnek nyitva.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
1092/2010/EU rendelet
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 9. cikk (5) bekezdését el kell 
hagyni.

4. A 9.cikk a következőképpen 
módosul:

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

„(5) Az ERKT munkájában részt 
vehetnek harmadik országok illetékes 
hatóságainak magas szintű képviselői, 
azonban részvételük szigorúan az azon 
országok tekintetében különösen releváns 
kérdésekre korlátozódhat. E harmadik 
országok ERKT munkájában való 
részvételének, és mindenekelőtt annak 
jellegének, hatályának és eljárási 
vonatkozásainak szabályait az ERKT 
állapíthatja meg. E szabályok előírhatják 
az eseti alapú, megfigyelői jogállású 
képviseletet az igazgatótanácsban, 
kizárólag az ezen országok számára 
releváns kérdések vonatkozásában, 
kizárva az olyan eseteket, amikor egy 
meghatározott pénzügyi intézmény vagy 
tagállam helyzete kerülne megvitatásra.”

Indokolás

Tekintettel az ERKT-rendeletnek az EGT területén történő elfogadására, az EGT-országokra 
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vonatkozó konkrét hivatkozás már nem releváns. Azonban fenn kell tartani a lehetőséget, hogy 
harmadik országok magas szintű képviselői részt vegyenek az ESRB munkájában annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon az Unión kívüli felügyeleti együttműködés.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont (új)
1092/2010/EU rendelet
9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

„(6a) A (6) bekezdéstől eltérve az ERKT 
elnöke – az alkalmazandó titoktartási 
követelményekre figyelemmel és oly 
módon, amely nem teszi lehetővé az egyes 
intézmények azonosítását – nyilvánossá 
teheti az üléseket.”

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
1092/2010/EU rendelet
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Indokolt esetben a tudományos 
tanácsadó bizottság még korai szakaszban 
nyílt és átlátható módon, ugyanakkor a 
titoktartási kötelezettséget figyelembe véve 
konzultációkat szervez az érintettekkel.”;

(5) Indokolt esetben a tudományos 
tanácsadó bizottság még korai szakaszban 
nyílt és átlátható módon, ugyanakkor a 
titoktartási kötelezettséget figyelembe véve 
konzultációkat szervez az érintettek széles 
körével, akik számos véleményt és érdeket 
képviselnek.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)
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1092/2010/EU rendelet
19 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. A 19. cikk 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.”
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