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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2011. május 9.)
az Európai Központi Bank dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló EKB/2004/3
határozat módosításáról
(EKB/2011/6)
(2011/342/EU)
szerinti tevékenységeihez, politikáihoz vagy döntéseihez
kapcsolódó olyan dokumentumokhoz való hozzáférést,
amelyeket a pénzügyi stabilitás területén készít vagy
őriz, beleértve az ERKT-nak nyújtott támogatását is,
amennyiben azok közzététele sértené a közérdek
védelmét az Unió pénzügyi rendszerének stabilitását ille
tően.

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
12.3. cikkére,
tekintettel az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának
elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 hatá
rozatra (1) és különösen annak 23. cikkére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

A Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés
127. cikkének (6) bekezdése alapján külön feladatokat
ruházhat az Európai Központi Bankra („EKB”) hitelinté
zetek és – a biztosítóintézetek kivételével – az egyéb
pénzügyi szervezetek prudenciális felügyeletére vonat
kozó politikákkal kapcsolatban. A Tanács élt e lehető
séggel, és az Európai Központi Banknak az Európai
Rendszerkockázati Testület működését érintő külön
feladatokkal történő felruházásáról szóló, 2010.
november 17-i 1096/2010/EU tanácsi rendelet (2)
2. cikkében az EKB-t felruházta az Európai Rendszerkoc
kázati Testület („ERKT”) titkársága biztosításának felada
tával, ezzel elemzési, statisztikai, igazgatási és logisztikai
támogatást nyújtva az ERKT-nek. Ezzel összefüggésben
az EKB az ERKT-val összefüggő tevékenységeivel vagy
döntéseivel kapcsolatban dokumentumokat is fog készí
teni és tárolni, amelyek az Európai Központi Bank doku
mentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2004.
március 4-i EKB/2004/3 határozat értelmében EKB-doku
mentumnak fognak minősülni (3).
Miközben az 1096/2010/EU rendelet 7. cikkének (1)
bekezdése szerint az ERKT titkársága biztosítja az
EKB/2004/3 határozat alkalmazását (mely határozat
meghatározza azokat a feltételeket és korlátokat, melyek
szerint az ERKT-nak nyilvános hozzáférést kell adnia az
ERKT-dokumentumokhoz), az EKB-nak ki kell igazítania
az EKB/2004/3 határozatot azon tény megjelenítése érde
kében, hogy az EKB az ERKT-val összefüggő tevékenysé
geivel és politikáival vagy döntéseivel kapcsolatban doku
mentumokat is fog készíteni és tárolni, amelyek az
EKB/2004/3 határozat értelmében vett EKB-dokumen
tumnak fognak minősülni.
Szükség van annak biztosítására, hogy az EKB elutasít
hassa a Szerződés 127. cikkének (5) vagy (6) bekezdése

(1) HL L 80., 2004.3.18., 33. o.
(2) HL L 331., 2010.12.15., 162. o.
(3) HL L 80., 2004.3.18., 42. o.

(4)

Az EKB/2004/3 határozaton el kell végezni a szükséges
módosításokat a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését
követő terminológiai és számozási változások átvezetése
érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az EKB/2004/3 határozat a következőképpen módosul:
1. A 4. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:
a) Az a) pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:
„— az Unió egészében vagy valamely tagállamban a
pénzügyi rendszer stabilitása;”
b) A „Közösség” szót az „Unió” szó, a „közösségi” szót az
„uniós” szó váltja fel.
2. A 4. cikk (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Az Európai Rendszerkockázati Testület dokumentumaihoz
való hozzáférést illetően alkalmazni kell az Európai Rend
szerkockázati Testület dokumentumaihoz való nyilvános
hozzáférésről szóló, 2011. június 3-i ERKT/2011/5 hatá
rozatot (*), amely az Európai Központi Banknak az Európai
Rendszerkockázati Testület működését érintő külön felada
tokkal történő felruházásáról szóló, 2010. november 17-i
1096/2010/EU tanácsi rendelet (**) 7. cikke alapján került
elfogadásra.
___________
(*) HL C 176., 2011.6.16., 3. o.
(**) HL L 331., 2010.12.15., 162. o.”

3. A 8. cikkben a Szerződés 230. cikkére való hivatkozásokat a
263. cikkére, a 195. cikkére való hivatkozásokat pedig a
228. cikkére való hivatkozás váltja fel.
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2. cikk
Ez a határozat 2011. június 18-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. május 9-én.
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET

2011.6.16.

