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Az Európai Parlament határozattervezete az (EU) 648/2012 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a mentesített szervezetek jegyzéke tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2019. január 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel 
szembeni kifogás mellőzéséről
(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2019)00791),

– tekintettel a Bizottság 2019. január 30-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől 
annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelettel szemben,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének 
elnökéhez intézett 2019. február 21-i levélre,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

– tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a 
kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre1 és különösen annak 1. cikke (6) bekezdésére és 82. cikke (6) 
bekezdésére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A. mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus fontos módosításokat tartalmaz annak 
biztosítása érdekében, hogy az Egyesült Királyság központi bankja és az államadósság 
kezelésével megbízott vagy abban részt vevő állami szervek mentesüljenek az (EU) 
648/2012/EU rendeletben megállapított elszámolási és jelentéstételi követelmények, 
valamint a nem elszámolt ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák 
alkalmazásának kötelezettsége alól;

B. mivel a Parlament elismeri e jogi aktus gyors elfogadásának fontosságát annak 
érdekében, hogy biztosítsa az Európai Unió felkészültségét az Egyesült Királyságnak az 
Unióból kilépési megállapodás nélküli kilépése esetén;

1. kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel 
kifogást;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

1 HL L 201., 2012.7.27., 1. o.


