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2.7.2018 A8-0219/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Philippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0219/2018 

Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner 

Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky: zúčtovacie a 

platobné systémy 

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

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) ECB by mala prijať pravidlá pre 

verejné konzultácie a konzultácie so 

zainteresovanými stranami a spätnú 

väzbu podobné tým, ktoré sú stanovené v 

odseku 19 Medziinštitucionálnej dohody o 

lepšej tvorbe práva pri vykonávaní 

regulačných právomocí, ktorý ECB 

ukladá, aby pred prijatím návrhu 

uskutočnila otvorené a transparentné 

verejné konzultácie a zároveň zabezpečila, 

aby podmienky a lehoty týchto verejných 

konzultácií umožňovali čo najširšiu účasť 

s cieľom podnecovať priamu účasť 

širokej škály zainteresovaných strán na 

takýchto konzultáciách, a to aj na 

verejných konzultáciách prostredníctvom 

internetu, aby o výsledkoch konzultácií s 

verejnosťou a zainteresovanými stranami 

bezodkladne informovala Komisiu, 

Európsky parlament a Radu a aby tieto 

výsledky zverejnila.  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0219/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Philippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0219/2018 

Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner 

Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky: zúčtovacie a 

platobné systémy 

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

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ECB a národné centrálne banky môžu 

poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať 

nariadenia na zabezpečenie účinnosti a 

spoľahlivosti zúčtovacích a platobných 

systémov a zúčtovacích systémov pre 

finančné nástroje v rámci Únie a voči 

iným krajinám. 

ECB a národné centrálne banky môžu 

poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať 

nariadenia na zabezpečenie účinnosti 

a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných 

systémov v rámci Únie a voči iným 

krajinám. 

 V záujme dosiahnutia cieľov ESCB a 

plnenia jeho úloh môže ECB vydávať 

predpisy týkajúce sa zúčtovacích systémov 

pre finančné nástroje v Únii, ako aj 

predpisy týkajúce sa uznávania 

zúčtovacích systémov, ktoré sú usadené v 

tretích krajinách, v Únii za predpokladu, 

že tak urobí spôsobom, ktorý plne 

rešpektuje legislatívne akty, ktoré v tejto 

oblasti prijali Európsky parlament a 

Rada, ako aj opatrenia prijaté na základe 

týchto aktov a je v úplnom súlade s nimi, 

a ktorý sa v každom prípade obmedzuje na 

požiadavky umožňujúce monitorovať 

činnosti zúčtovacieho systému, požiadavky 

na ohlasovanie alebo požiadavky 

relevantné na posúdenie rizík a odolnosti 

systému voči nepriaznivým trhovým 

podmienkam. 

 Takéto požiadavky môžu zahŕňať aj 

osobitné požiadavky ustanovené v 



 

AM\1158179SK.docx  PE621.729v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

legislatívnych aktoch Únie, ktoré sú 

potrebné na riešenie situácií, v ktorých 

zúčtovací systém pre finančné nástroje 

predstavuje bezprostredné riziko značnej 

ujmy pre finančné inštitúcie Únie, kritické 

trhy Únie alebo širší finančný systém 

Únie, ak sa tieto požiadavky obmedzujú 

na likviditu, vyrovnanie, kolaterál, 

interoperabilitu a maržu. 

Or. en 

 

 


