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Jelentés A8-0219/2018 

Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya: 

elszámolási és fizetési rendszerek 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Határozatra irányuló tervezet 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

Az Európai Központi Banktól származó 

tervezet 

Módosítás 

 (7a) Az EKB-nak szabályokat kell 

elfogadnia a nyilvános és az érdekelt 

felekkel folytatott konzultációról és a 

visszajelzésről, hasonlóan a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló 

intézményközi megállapodás (19) 

bekezdésében előírtakhoz, az EKB-t arra 

kötelező szabályozási hatáskörök 

gyakorlása során, hogy – egy javaslat 

elfogadása előtt – folytasson nyilvános és 

átlátható konzultációkat, és biztosítsa, 

hogy e nyilvános konzultációk módjai és 

határideje a lehető legszélesebb körű 

részvételt tegyék lehetővé, hogy 

ösztönözzék az érdekeltek széles körének 

közvetlen bevonását az ilyen 

konzultációkba, beleértve az internetes 

nyilvános konzultációkat is, hogy 

haladéktalanul tájékoztassák a 

Bizottságot, az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot az ilyen nyilvános és az érdekelt 

felekkel folytatott konzultációk 

eredményéről és tegyék azokat közzé. 

Or. en 
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Az Európai Központi Banktól származó 

tervezet 

Módosítás 

Az EKB és a nemzeti központi bankok 

megfelelő eszközöket bocsáthatnak 

rendelkezésre, az EKB pedig rendeleteket 

alkothat annak érdekében, hogy biztosítsák 

az Unión belüli és a más államokkal 

fenntartott elszámolási és fizetési 

rendszerek, valamint a pénzügyi eszközök 

elszámolási rendszerei hatékony és 

megbízható működését. 

Az EKB és a nemzeti központi bankok 

megfelelő eszközöket bocsáthatnak 

rendelkezésre, az EKB pedig rendeleteket 

alkothat annak érdekében, hogy biztosítsák 

az Unión belüli és a más államokkal 

fenntartott elszámolási és fizetési 

rendszerek hatékony és megbízható 

működését. 

 Ahhoz, hogy a KBER teljesíteni tudja 

célkitűzéseit és végre tudja hajtani 

feladatait, az EKB rendeleteket alkothat 

az Unión belüli pénzügyi eszközök 

elszámolási rendszereivel kapcsolatban, 

valamint harmadik országokbeli 

elszámolási rendszerek Unió általi 

elismerésével kapcsolatban, feltéve, hogy 

ezek teljes mértékben tiszteletben tartják 

és összhangban állnak az Európai 

Parlament és a Tanács által ezen a 

területen elfogadott jogalkotási 

aktusokkal, illetve az ilyen aktusok 

értelmében elfogadott valamennyi 

intézkedéssel, és amennyiben ezek az 

elszámolási rendszerek tevékenységeinek 

nyomon követését lehetővé tevő 

követelményekre, jelentéstételi 

követelményekre vagy a rendszer 
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kockázatainak és negatív piaci 

körülményekkel szembeni 

rezilienciájának értékelésével kapcsolatos 

követelményekre korlátozódnak. 

 E követelmények magukban foglalhatnak 

továbbá minden olyan helyzet kezeléséhez 

szükséges – a likviditási, elszámolási, 

biztosítéki, interoperabilitási és letéti 

követelményekre korlátozódó – 

követelményt, amikor a pénzügyi eszközök 

elszámolási rendszere jelentős kár 

közvetlen kockázatát hordozza uniós 

pénzügyi intézmények, a legfontosabb 

uniós piacok, vagy a szélesebb uniós 

pénzügyi rendszer számára. 

Or. en 

 

 


