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Módosítás  5 

Jörg Meuthen 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1 a bevezető hivatkozás (új) 

 
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 127. cikke 

(2) bekezdésének negyedik 

franciabekezdésére, amely azzal a 

feladattal ruházza fel a Központi Bankok 

Európai Rendszerét, hogy mozdítsa elő „a 

fizetési rendszerek zavartalan 

működését”, 

Or. en 

 

Módosítás  6 

Pervenche Berès 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

4 a bevezető hivatkozás (új) 

 
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel Jogi Szolgálata jogi 

véleményére, 

Or. en 

 

Módosítás  7 

Jörg Meuthen 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 a bevezető hivatkozás (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 127. cikke (2) 

bekezdésének negyedik 
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franciabekezdésére, amely azzal a 

feladattal ruházza fel a Központi Bankok 

Európai Rendszerét, hogy mozdítsa elő „a 

fizetési rendszerek zavartalan 

működését”, 

Or. en 

 

Módosítás  8 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 a bevezető hivatkozás (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 tekintettel az Európai Unióról szóló 

szerződésre, és különösen annak 51. 

cikkére, 

Or. en 

 

Módosítás  9 

Jörg Meuthen 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(1) A Központi Bankok Európai 

Rendszerének (KBER) alapvető feladatai 

között szerepel az Unió monetáris 

politikájának meghatározása és 

végrehajtása, valamint a fizetési rendszerek 

zavartalan működésének előmozdítása. 

Ezen alapvető feladatok ellátásához 

elengedhetetlenek a biztonságos és 

hatékony pénzügyi piaci infrastruktúrák, 

különösen elszámolási rendszerek. 

(1) A Központi Bankok Európai 

Rendszerének (KBER) alapvető feladatai 

között szerepel az Unió monetáris 

politikájának meghatározása és 

végrehajtása, valamint a fizetési rendszerek 

zavartalan működésének előmozdítása. 

Or. en 
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Módosítás  10 

Jonás Fernández 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(1) A Központi Bankok Európai 

Rendszerének (KBER) alapvető feladatai 

között szerepel az Unió monetáris 

politikájának meghatározása és 

végrehajtása, valamint a fizetési rendszerek 

zavartalan működésének előmozdítása. 

Ezen alapvető feladatok ellátásához 

elengedhetetlenek a biztonságos és 

hatékony pénzügyi piaci infrastruktúrák, 

különösen elszámolási rendszerek. 

(1) A Központi Bankok Európai 

Rendszerének (KBER) alapvető feladatai 

között szerepel az Unió monetáris 

politikájának meghatározása és 

végrehajtása, valamint a fizetési rendszerek 

zavartalan működésének előmozdítása, ami 

elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás 

fenntartásához. Ezen alapvető feladatok 

ellátásához elengedhetetlenek a 

biztonságos és hatékony pénzügyi piaci 

infrastruktúrák, különösen elszámolási 

rendszerek. 

Or. es 

 

Módosítás  11 

Jörg Meuthen 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 (1a) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 127. cikke (2) 

bekezdésének negyedik franciabekezdését 

azonban úgy kell tekinteni, hogy az 

kizárólag a fizetési elszámolási 

rendszerekre korlátozódik. Az 

értékpapírok elszámolására vonatkozó 

kifejezett hivatkozás hiányában az 

EUMSZ nem teszi lehetővé az EKB-nak 

az értékpapírok elszámolásának 

feladatával való megbízását. Pusztán a 

KBER és az EKB alapokmányának 
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módosítása nem ruházhat fel ilyen 

hatáskörrel. Ezen felül, még a Parlament 

sem adhat ilyen hatáskört az EKB-nak, 

mivel az tulajdonképpen az EUMSZ 

implicit módosítását jelentené. 

Or. en 

 

Módosítás  12 

Jörg Meuthen 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 b preambulumbekezdés (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 (1b) Az euróövezeten belüli 

egyensúlyhiányok fényében a KBER 

fizetési rendszerének (TARGET2) 

javítására van szükség. A közelmúltban 

folyamatos elmozdulás volt tapasztalható 

a magasabb TARGET2 egyenlegek 

irányába. Az EKB megerősítette, hogy ha 

egy ország kilépni készül az 

eurórendszerből, nemzeti központi bankja 

EKB-val szembeni követeléseit, valamint 

az EKB felé fennálló kötelezettségeit 

teljeskörűen rendezni kell. Ezért az EKB 

nagy pénzügyi kockázatnak van kitéve az 

EKB felé kötelezettségekkel rendelkező 

felek esetében. Ezért szükséges tehát, hogy 

az EKB oly módon tervezze meg fizetési 

rendszereit, amely mérsékli az ilyen 

kockázatokat, például biztosítékokat 

kérve. 

Or. en 

 

Módosítás  13 

Paulo Rangel 

 

Határozatra irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 
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Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(3) 2015. március 4-én a Törvényszék 

ítéletet hozott a T-496/11. sz., Egyesült 

Királyság kontra EKB ügyben7, amelyben 

megállapította, hogy az EKB nem 

rendelkezik az elszámolási rendszerek 

működésének szabályozásához szükséges 

hatáskörrel. A Törvényszék rögzítette, 

hogy a Szerződés 129. cikkének (3) 

bekezdése lehetővé teszi az Európai 

Parlament és a Tanács számára, hogy 

rendes jogalkotási eljárás keretében, az 

EKB ajánlása alapján módosítsa a 

Központi Bankok Európai Rendszere és az 

Európai Központi Bank Alapokmányának 

(a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 

22. cikkét. A Törvényszék arra a 

következtetésre jutott, hogy »amennyiben 

az EKB úgy ítéli meg, hogy az értékpapír-

elszámolással foglalkozó infrastruktúrák 

szabályozására irányuló hatáskör javára 

történő elismerése szükséges az EUMSZ 

127. cikk (2) bekezdésének negyedik 

francia bekezdésében előírt feladat 

hatékony ellátásához, az EKB feladata 

lenne, hogy az uniós jogalkotóhoz 

forduljon az alapokmány 22. cikkének 

olyan módosítása értekében, amelynek 

révén az az értékpapír-elszámolási 

rendszerekre történő kifejezett utalással 

egészül ki«. 

(3) 2015. március 4-én a Törvényszék 

ítéletet hozott a T-496/117. sz., Egyesült 

Királyság kontra EKB ügyben7, amelyben 

megállapította, hogy „az EKB nem 

rendelkezik az elszámolási rendszerek 

működésének szabályozásához szükséges 

hatáskörrel, ily módon, amennyiben a 

felvigyázói keretrendszer az értékpapír-

elszámolásban közreműködő központi 

szerződő felekkel szemben az euróövezet 

területén való letelepedési kötelezettséget 

ír elő, azt hatáskör hiánya miatt meg kell 

semmisíteni”. A Törvényszék rögzítette, 

hogy a Szerződés 129. cikkének (3) 

bekezdése lehetővé teszi az Európai 

Parlament és a Tanács számára, hogy 

rendes jogalkotási eljárás keretében, az 

EKB ajánlása alapján módosítsa a 

Központi Bankok Európai Rendszere és az 

Európai Központi Bank Alapokmányának 

(a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 

22. cikkét. Ezért a Törvényszék arra a 

következtetésre jutott, hogy „amennyiben 

az EKB úgy ítéli meg, hogy az értékpapír-

elszámolással foglalkozó infrastruktúrák 

szabályozására irányuló hatáskör javára 

történő elismerése szükséges az EUMSZ 

127. cikk (2) bekezdésének negyedik 

francia bekezdésében előírt feladat 

hatékony ellátásához, az EKB feladata 

lenne, hogy az uniós jogalkotóhoz 

forduljon az alapokmány 22. cikkének 

olyan módosítása értekében, amelynek 

révén az az értékpapír-elszámolási 

rendszerekre történő kifejezett utalással 

egészül ki”. 

_________________ _________________ 

7 1 ECLI: EU:T:2015:133. 7 ECLI: EU:T:2015:133. 

Or. pt 

 

Módosítás  14 

Jonás Fernández 
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Határozatra irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 (3a) Bár az értékpapír-elszámolási 

rendszerek a fizetési rendszerek egyik 

típusa, a Törvényszék T-496/11. sz. 

ügyben 2015. március 4-én hozott ítélete 

fényében egyértelműbbé kell tenni a 

kérdést, és ezért a Központi Bankok 

Európai Rendszere és az Európai 

Központi Bank alapokmánya 22. cikkének 

felülvizsgálatával világossá kell tenni a 

hatásköröket e rendszerek felett. 

Or. es 

 

Módosítás  15 

Bernard Monot 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(4) A globális és európai szinten 

mutatkozó jelentős fejlemények várhatóan 

fokozzák majd annak kockázatát, hogy az 

elszámolási rendszereket, különösen a 

központi szerződő feleket (CCP-k) érintő 

zavarok fenyegetni fogják a fizetési 

rendszerek zavartalan működését és az 

egységes monetáris politika végrehajtását, 

végső soron hatást gyakorolva az 

eurorendszer árstabilitás fenntartására 

irányuló elsődleges céljára. 

(4) A globális és európai szinten 

mutatkozó jelentős fejlemények várhatóan 

fokozzák majd annak kockázatát, hogy az 

elszámolási rendszereket, különösen a 

központi szerződő feleket (CCP-k) érintő 

zavarok fenyegetni fogják a fizetési 

rendszerek zavartalan működését és ezáltal 

az euróövezet tagállamainak pénzügyi 

stabilitását. 

Or. fr 

 

Módosítás  16 

Jonás Fernández 



 

AM\1155807HU.docx 9/31 PE622.113v02-00 

 HU 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(4) A globális és európai szinten 

mutatkozó jelentős fejlemények várhatóan 

fokozzák majd annak kockázatát, hogy az 

elszámolási rendszereket, különösen a 

központi szerződő feleket (CCP-k) érintő 

zavarok fenyegetni fogják a fizetési 

rendszerek zavartalan működését és az 

egységes monetáris politika végrehajtását, 

végső soron hatást gyakorolva az 

eurorendszer árstabilitás fenntartására 

irányuló elsődleges céljára. 

(4) A globális és európai szinten 

mutatkozó jelentős fejlemények várhatóan 

fokozzák majd annak kockázatát, hogy az 

elszámolási rendszereket, különösen a 

központi szerződő feleket (CCP-k) érintő 

zavarok fenyegetni fogják a fizetési 

rendszerek zavartalan működését és az 

egységes monetáris politika végrehajtását, 

végső soron hatást gyakorolva a pénzügyi 

stabilitásra, többek között az eurorendszer 

árstabilitás fenntartására irányuló 

elsődleges céljára. 

Or. es 

 

Módosítás  17 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(5) 2017. március 29-én Nagy-

Britannia és Észak-Írország Egyesült 

Királysága bejelentette az Európai 

Tanácsnak az Európai Unióból történő 

kilépésre irányuló szándékát. Az Egyesült 

Királyság kilépése alapvető változáshoz 

fog vezetni az egyes rendszerszinten 

jelentőséggel bíró, euróban denominált 

elszámolási tevékenységek 

szabályozásának, felvigyázásának és 

felügyeletének módját illetően, ami 

kedvezőtlen hatást gyakorolhat az 

eurorendszer arra való képességére nézve, 

hogy a fizetési rendszerek zavartalan 

működését érintő kockázatokat 

(5) Nagy-Britannia és Észak-Írország 

Egyesült Királysága bejelentette az 

Európai Tanácsnak az Európai Unióból 

történő kilépésre irányuló szándékát. Az 

Egyesült Királyság kilépése alapvető 

változáshoz vezethet az egyes 

rendszerszinten jelentőséggel bíró, euróban 

denominált elszámolási tevékenységek 

szabályozásának, felvigyázásának és 

felügyeletének módját illetően, ami 

kedvezőtlen hatást gyakorolhat az 

eurorendszer arra való képességére nézve, 

hogy a fizetési rendszerek zavartalan 

működését érintő kockázatokat 

figyelemmel kísérje és kezelje, valamint 
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figyelemmel kísérje és kezelje, valamint az 

eurorendszer monetáris politikájának 

végrehajtására nézve. 

közvetlen hatást gyakoroljon az 

eurorendszer monetáris politikájának 

végrehajtására nézve. 

Or. en 

 

Módosítás  18 

Pervenche Berès 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(5) 2017. március 29-én Nagy-

Britannia és Észak-Írország Egyesült 

Királysága bejelentette az Európai 

Tanácsnak az Európai Unióból történő 

kilépésre irányuló szándékát. Az Egyesült 

Királyság kilépése alapvető változáshoz 

fog vezetni az egyes rendszerszinten 

jelentőséggel bíró, euróban denominált 

elszámolási tevékenységek 

szabályozásának, felvigyázásának és 

felügyeletének módját illetően, ami 

kedvezőtlen hatást gyakorolhat az 

eurorendszer arra való képességére nézve, 

hogy a fizetési rendszerek zavartalan 

működését érintő kockázatokat 

figyelemmel kísérje és kezelje, valamint az 

eurorendszer monetáris politikájának 

végrehajtására nézve. 

(5) 2017. március 29-én Nagy-

Britannia és Észak-Írország Egyesült 

Királysága bejelentette az Európai 

Tanácsnak az Európai Unióból történő 

kilépésre irányuló szándékát. Az Egyesült 

Királyság kilépése alapvető változáshoz 

fog vezetni az egyes rendszerszinten 

jelentőséggel bíró, euróban denominált, a 

monetáris politika irányítására kiható 
elszámolási tevékenységek 

szabályozásának, felvigyázásának és 

felügyeletének módját illetően, ami 

kedvezőtlen hatást gyakorolhat az 

eurorendszer arra való képességére nézve, 

hogy a fizetési rendszerek zavartalan 

működését érintő kockázatokat 

figyelemmel kísérje és kezelje, valamint az 

eurorendszer monetáris politikájának 

végrehajtására nézve. 

Or. en 

 

Módosítás  19 

Jonás Fernández 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt Módosítás 
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szöveg 

(6) A központi elszámolás egyre 

inkább határokon átnyúló jellegűvé és 

rendszerszinten jelentőssé válik. Tagjaik 

sokféleségére és az általuk nyújtott 

pénzügyi szolgáltatások páneurópai 

jellegére tekintettel a CCP-k 

kulcsfontosságúak az Unió egésze, és 

különösen az euroövezet szempontjából. 

Ezt tükrözi a 648/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet8, amely az 

érintett nemzeti és uniós hatóságokból – 

köztük az eurót kibocsátó központi banki 

szerepében az eurorendszerből – álló 

kollégiumok formájában megjelenő 

kollektív felügyeleti rendszert hoz létre. 

(6) A központi elszámolás egyre 

inkább határokon átnyúló jellegűvé és 

rendszerszinten jelentőssé válik. Tagjaik 

sokféleségére és az általuk nyújtott 

pénzügyi szolgáltatások páneurópai 

jellegére tekintettel a CCP-k 

kulcsfontosságúak az Unió egésze, és 

különösen az euroövezet szempontjából. 

Ezt tükrözi a 648/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet8, amely az 

érintett nemzeti és uniós hatóságokból – 

köztük az Európai Unió pénzeszközét, az 

eurót kibocsátó központi banki szerepében 

az eurorendszerből – álló kollégiumok 

formájában megjelenő kollektív felügyeleti 

rendszert hoz létre. 

_________________  

8 Az Európai Parlament és a Tanács 

648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a 

tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a 

központi szerződő felekről és a kereskedési 

adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.). 

 

Or. es 

 

Módosítás  20 

Bernard Monot 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(7) E kérdések kezelése érdekében 

2017. június 13-án a Bizottság 

előterjesztette a pénzügyi stabilitásnak, 

valamint az uniós pénzügyi piacok számára 

rendszerszintű jelentőséggel bíró CCP-k, 

biztonságának és stabilitásának javítására 

irányuló jogalkotási javaslatát. Annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

eurorendszer mint az eurót kibocsátó 
központi bank el tudja látni a jogalkotási 

(7) E kérdések kezelése érdekében 

2017. június 13-án a Bizottság 

előterjesztette a pénzügyi stabilitásnak, 

valamint az uniós pénzügyi piacok számára 

rendszerszintű jelentőséggel bíró CCP-k, 

biztonságának és stabilitásának javítására 

irányuló jogalkotási javaslatát. Annak 

biztosítása érdekében, hogy a Központi 

Bankok Európai Rendszere a piaci 

infrastruktúrák végső hitelezőjeként 
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javaslatban előirányzott szerepet, alapvető 

jelentőséggel bír, hogy a Szerződés és a 

KBER Alapokmánya alapján 

rendelkezzen a megfelelő hatáskörökkel. 

Az eurorendszernek így különösen 
szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie 

arra, hogy kötelező értékeléseket fogadjon 

el és – más uniós hatóságokkal szoros 

együttműködésben – korrekciós 

intézkedéseket írjon elő. Ezenkívül, 

amennyiben az euro stabilitásának védelme 

érdekében szükséges, az EKB-nak 

szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie 

arra, hogy a jelentős mennyiségű euróban 

denominált tranzakciót elszámoló CCP-kre 

vonatkozó további követelményeket 

fogadjon el. 

járhasson el, rendkívül fontos, hogy 

rendelkezzen a megfelelő hatáskörökkel. 

Különösen a KBER nemzeti központi 

bankjainak kell szabályozási hatáskörrel 

rendelkeznie arra, hogy kötelező 

értékeléseket fogadjanak el és – a többi 

érintett nemzeti központi bankkal szoros 

együttműködésben – korrekciós 

intézkedéseket írjanak elő. Ezenkívül, 

amennyiben az euro stabilitásának védelme 

érdekében szükséges, a KBER nemzeti 

központi bankjainak szabályozási 

hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy a 

jelentős mennyiségű euróban denominált 

tranzakciót elszámoló CCP-kre vonatkozó 

további követelményeket fogadjanak el. 

Or. fr 

 

Módosítás  21 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(7) E kérdések kezelése érdekében 

2017. június 13-án a Bizottság 

előterjesztette a pénzügyi stabilitásnak, 

valamint az uniós pénzügyi piacok számára 

rendszerszintű jelentőséggel bíró CCP-k, 

biztonságának és stabilitásának javítására 

irányuló jogalkotási javaslatát. Annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

eurorendszer mint az eurót kibocsátó 

központi bank el tudja látni a jogalkotási 

javaslatban előirányzott szerepet, alapvető 

jelentőséggel bír, hogy a Szerződés és a 

KBER Alapokmánya alapján rendelkezzen 

a megfelelő hatáskörökkel. Az 

eurorendszernek így különösen 

szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie 

arra, hogy kötelező értékeléseket fogadjon 

(7) E kérdések kezelése érdekében 

2017. június 13-án a Bizottság 

előterjesztette a pénzügyi stabilitásnak, 

valamint az uniós pénzügyi piacok számára 

rendszerszintű jelentőséggel bíró CCP-k, 

biztonságának és stabilitásának javítására 

irányuló jogalkotási javaslatát. Annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

eurorendszer mint az eurót kibocsátó 

központi bank el tudja látni a jogalkotási 

javaslatban előirányzott szerepet, alapvető 

jelentőséggel bír, hogy a Szerződés és a 

KBER Alapokmánya alapján rendelkezzen 

a megfelelő hatáskörökkel. Az 

eurorendszernek így különösen 

szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie 

arra, hogy kötelező értékeléseket fogadjon 
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el és – más uniós hatóságokkal szoros 

együttműködésben – korrekciós 

intézkedéseket írjon elő. Ezenkívül, 

amennyiben az euro stabilitásának védelme 

érdekében szükséges, az EKB-nak 

szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie 

arra, hogy a jelentős mennyiségű euróban 

denominált tranzakciót elszámoló CCP-kre 

vonatkozó további követelményeket 

fogadjon el. 

el és korrekciós intézkedéseket írjon elő, 

teljes mértékben tiszteletben tartva a 

vonatkozó uniós jogalkotási aktusokban 

előírt szabályozási hatásköröket és 

azokkal összhangban, és más uniós 

hatóságokkal szoros együttműködésben. 

Ezenkívül, amennyiben az euro 

stabilitásának védelme érdekében 

szükséges, az EKB-nak szabályozási 

hatáskörrel kell rendelkeznie arra, hogy a 

jelentős mennyiségű euróban denominált 

tranzakciót elszámoló CCP-kre vonatkozó, 

a harmadik országokban létrehozott 

elszámolási rendszerek uniós 

elismerésével kapcsolatos vonatkozó uniós 

jogszabályokban előírt további egyedi 

követelményeket fogadjon el. 

Or. en 

 

Módosítás  22 

Markus Ferber 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(7) E kérdések kezelése érdekében 

2017. június 13-án a Bizottság 

előterjesztette a pénzügyi stabilitásnak, 

valamint az uniós pénzügyi piacok számára 

rendszerszintű jelentőséggel bíró CCP-k, 

biztonságának és stabilitásának javítására 

irányuló jogalkotási javaslatát. Annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

eurorendszer mint az eurót kibocsátó 

központi bank el tudja látni a jogalkotási 

javaslatban előirányzott szerepet, alapvető 

jelentőséggel bír, hogy a Szerződés és a 

KBER Alapokmánya alapján rendelkezzen 

a megfelelő hatáskörökkel. Az 

eurorendszernek így különösen 

szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie 

arra, hogy kötelező értékeléseket fogadjon 

el és – más uniós hatóságokkal szoros 

(7) E kérdések kezelése érdekében 

2017. június 13-án a Bizottság 

előterjesztette a pénzügyi stabilitásnak, 

valamint az uniós pénzügyi piacok számára 

rendszerszintű jelentőséggel bíró CCP-k, 

biztonságának és stabilitásának javítására 

irányuló jogalkotási javaslatát. Annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

eurorendszer mint az eurót kibocsátó 

központi bank el tudja látni a jogalkotási 

javaslatban előirányzott szerepet, alapvető 

jelentőséggel bír, hogy a Szerződés és a 

KBER Alapokmánya alapján rendelkezzen 

a megfelelő hatáskörökkel. Az 

eurorendszernek így különösen 

szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie 

arra, hogy kötelező értékeléseket fogadjon 

el és – más uniós hatóságokkal szoros 
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együttműködésben – korrekciós 

intézkedéseket írjon elő. Ezenkívül, 

amennyiben az euro stabilitásának védelme 

érdekében szükséges, az EKB-nak 

szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie 

arra, hogy a jelentős mennyiségű euróban 

denominált tranzakciót elszámoló CCP-kre 

vonatkozó további követelményeket 

fogadjon el. 

együttműködésben – korrekciós 

intézkedéseket írjon elő. Ezenkívül, 

amennyiben az euro stabilitásának védelme 

érdekében szükséges, az EKB-nak 

szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie 

arra, hogy a jelentős mennyiségű euróban 

denominált tranzakciót elszámoló CCP-kre 

vonatkozó további követelményeket 

fogadjon el. E követelményeknek védeniük 

kell az egységes piac integritását, és 

biztosítaniuk kell, hogy a harmadik 

országbeli CCP-k felügyeletében az uniós 

jog és az Európai Bíróság joggyakorlata 

elsőbbséget élvezzen. 

Or. en 

 

Módosítás  23 

Miguel Viegas 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(7) E kérdések kezelése érdekében 

2017. június 13-án a Bizottság 

előterjesztette a pénzügyi stabilitásnak, 

valamint az uniós pénzügyi piacok számára 

rendszerszintű jelentőséggel bíró CCP-k, 

biztonságának és stabilitásának javítására 

irányuló jogalkotási javaslatát. Annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

eurorendszer mint az eurót kibocsátó 

központi bank el tudja látni a jogalkotási 

javaslatban előirányzott szerepet, alapvető 

jelentőséggel bír, hogy a Szerződés és a 

KBER Alapokmánya alapján rendelkezzen 

a megfelelő hatáskörökkel. Az 

eurorendszernek így különösen 

szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie 

arra, hogy kötelező értékeléseket fogadjon 

el és – más uniós hatóságokkal szoros 

együttműködésben – korrekciós 

intézkedéseket írjon elő. Ezenkívül, 

amennyiben az euro stabilitásának védelme 

(7) E kérdések kezelése érdekében 

2017. június 13-án a Bizottság 

előterjesztette a pénzügyi stabilitásnak, 

valamint az uniós pénzügyi piacok számára 

rendszerszintű jelentőséggel bíró CCP-k, 

biztonságának és stabilitásának javítására 

irányuló jogalkotási javaslatát. Annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

eurorendszer mint az eurót kibocsátó 

központi bank el tudja látni a jogalkotási 

javaslatban előirányzott szerepet, alapvető 

jelentőséggel bír, hogy a Szerződés és a 

KBER Alapokmánya alapján rendelkezzen 

a megfelelő hatáskörökkel. Az 

eurorendszernek így különösen 

szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie 

arra, hogy kötelező értékeléseket fogadjon 

el és – más uniós hatóságokkal szoros 

együttműködésben – korrekciós 

intézkedéseket írjon elő. Ezenkívül, 

amennyiben az euro stabilitásának védelme 
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érdekében szükséges, az EKB-nak 

szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie 

arra, hogy a jelentős mennyiségű euróban 

denominált tranzakciót elszámoló CCP-kre 

vonatkozó további követelményeket 

fogadjon el. 

érdekében szükséges, az EKB-nak 

szabályozási hatáskörrel kell rendelkeznie 

arra, hogy a jelentős mennyiségű euróban 

denominált tranzakciót elszámoló CCP-kre 

vonatkozó további követelményeket 

fogadjon el, mivel állami források nem 

használhatók fel a „túl nagy ahhoz, hogy 

csődbe menjen” típusú intézmények 

problémájának megoldására. 

Or. pt 

 

Módosítás  24 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 (7a) Az EKB-nak szabályokat kell 

elfogadnia az állami és az érdekelt 

felekkel folytatott konzultációról és a 

visszajelzésről, hasonlóan a jobb 

jogalkotásról 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 teszik lehetővé, hogy 

ösztönözzék az érdekeltek széles körének 

közvetlen bevonását az ilyen 

konzultációkba, beleértve az internetes 

nyilvános konzultációkat is, hogy 

haladéktalanul tájékoztassák a 

Bizottságot, a Parlamentet és a Tanácsot 

az ilyen nyilvános és érdekelt felekkel 

folytatott konzultációk eredményéről és 

tegyék azokat közzé. 

Or. en 
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Módosítás  25 

Bernard Monot 

 

Határozatra irányuló javaslat 

Recital 8 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(8) A KBER alapokmányának 22. 

cikke »A KBER monetáris feladatai és 

műveletei« című IV. fejezet részét képezi. 

Ennek megfelelően az ott megállapított 

feladatok csak monetáris politikai célokra 

vehetők igénybe. 

(8) A KBER alapokmányának 22. 

cikke „A KBER monetáris feladatai és 

műveletei” című IV. fejezet részét képezi. 

Mivel az ott megállapított új feladatokat 

nem csak monetáris politikai célokra 

fogják igénybe venni, a IV. fejezetnek 

ennek megfelelően „A KBER által végzett 

tevékenységek” címet kell kapnia. 

Or. fr 

 

Módosítás  26 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(8) A KBER alapokmányának 22. 

cikke »A KBER monetáris feladatai és 

műveletei« című IV. fejezet részét képezi. 

Ennek megfelelően az ott megállapított 

feladatok csak monetáris politikai célokra 

vehetők igénybe. 

(8) A KBER alapokmányának 22. 

cikke „A KBER monetáris feladatai és 

műveletei” című IV. fejezet részét képezi. 

Ennek megfelelően az ott megállapított 

feladatok csak monetáris politikai célokra 

vehetők igénybe. E feladatoknak olyan 

területekre kell vonatkozniuk, amelyek 

fontosak a monetáris politika 

lefolytatásához, és csak olyan 

követelményekre kell korlátozódniuk, 

amelyek lehetővé teszik az elszámolási 

rendszer tevékenységeinek nyomon 

követését, ilyenek például a jelentéstételi 

követelmények vagy a kockázatok és a 

rendszer kedvezőtlen piaci 
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körülményekkel szembeni 

rezilienciájának értékelésére vonatkozó 

követelmények. Magukban foglalhatnak 

továbbá minden olyan helyzet kezeléséhez 

szükséges egyedi – az uniós jogalkotási 

aktusokat teljes mértékben tiszteletben 

tartó és azokkal teljes mértékben 

összhangban álló – követelményt, amikor 

pénzügyi eszközök elszámolási rendszere 

jelentős kár közvetlen kockázatát 

hordozza uniós pénzügyi intézmények, a 

legfontosabb uniós piacok, vagy a 

szélesebb uniós pénzügyi rendszer 

számára, ilyenek lehetnek többek között a 

rendszerszintű likviditási kockázatokhoz 

kapcsolódó, különösen a monetáris 

politika transzmissziójának és a kifizetési 

rendszerek gördülékeny működésének 

biztosítása céljából ideiglenes 

intézkedések alapján előírt, a likviditásra, 

az elszámolásra, a biztosítékra vonatkozó, 

az interoperabilitási és a letéti 

követelmények. 

Or. en 

 

Módosítás  27 

Sander Loones 

 

Határozatra irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(8) A KBER alapokmányának 22. 

cikke »A KBER monetáris feladatai és 

műveletei« című IV. fejezet részét képezi. 

Ennek megfelelően az ott megállapított 

feladatok csak monetáris politikai célokra 

vehetők igénybe. 

(8) A KBER alapokmányának 22. 

cikke „A KBER monetáris feladatai és 

műveletei” című IV. fejezet részét képezi. 

Ennek megfelelően az ott megállapított 

feladatok csak monetáris politikai célokra 

vehetők igénybe, és csak olyan 

feladatokra korlátozódhatnak, melyek az 

Európai Parlament és a Tanács által 

elfogadott jogalkotási aktusokban, 

valamint az ilyen aktusok alapján 

elfogadott intézkedésekben szerepelnek. 
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Or. en 

 

Módosítás  28 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 (8a) Az EKB a pénzügyi eszközök 

elszámolási rendszerei tekintetében 

ráruházott új hatásköröket a KBER 

alapokmányának 22. cikke értelmében 

más uniós intézmények, szervek és 

hivatalok hatáskörei mellett gyakorolja az 

EUMSZ III. részében szereplő, a belső 

piac létrehozásával és működésével 

kapcsolatos rendelkezések alapján, 

ideértve azokat a rendelkezéseket is, 

melyek a rájuk ruházott hatáskörök 

értelmében a Bizottság vagy a Tanács 

által elfogadott aktusokban szerepelnek. 

Ennélfogva, az egyes szervezetek 

hatáskörei tiszteletben tartásának 

biztosítása és a különböző uniós 

intézmények és szervek által hozott 

párhuzamos vagy egymásnak ellentmondó 

szabályok és a különböző határozatok 

közötti következetlenségek elkerülése 

végett a KBER alapokmányának 22. 

cikkében átruházott hatáskörök csak oly 

módon gyakorolhatók, melyek teljes 

mértékben tiszteletben tartják a 

társjogalkotók és a megfelelő uniós 

intézmények által a belső piac 

vonatkozásában kialakított általános 

keretet – amely magában foglalja a 

megfelelő uniós jogalkotási aktusok által 

biztosított szabályozási hatásköröket is, 

valamint a Bizottság vagy a Tanács által a 

rájuk ruházott hatáskörök értelmében 

elfogadott aktusokat –, illetve annak 

megfelelnek. Megfelelő és elszámoltatható 

együttműködési mechanizmusokat kell 
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kialakítani az ilyen potenciális 

összeütközések és következetlenségek 

megelőzésére. E célból külön 

intézményközi eszközt kell felállítani. 

Or. en 

 

Módosítás  29 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Határozatra irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 (8a) Az EKB a pénzügyi eszközök 

elszámolási rendszerei tekintetében kapott 

új hatásköreit a KBER alapokmányának 

22. cikke értelmében más uniós 

intézmények, szervek és hivatalok 

hatáskörei mellett, és azok szabályozási 

hatásköreit nem sértve gyakorolja az 

EUMSZ III. részében szereplő, a belső 

piac létrehozásával és működésével 

kapcsolatos rendelkezések alapján, 

ideértve azokat a rendelkezéseket is, 

melyek a rájuk ruházott hatáskörök 

értelmében a Bizottság vagy a Tanács 

által elfogadott aktusokban szerepelnek. 

Ezért annak érdekében, hogy az egyes 

szervek hatásköreit tiszteletben tartsák és 

megelőzzék az egymásnak ellentmondó 

szabályokat és a különböző uniós 

intézmények és hivatalok által hozott 

határozatok közötti következetlenségeket, 

a KBER alapokmányának 22. cikke 

alapján biztosított hatásköröket oly módon 

kell gyakorolni, hogy teljes mértékben 

elismerjék a társjogalkotók és a megfelelő 

uniós intézmények által létrehozott belső 

piac általános keretét. 

Or. en 
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Módosítás  30 

Pervenche Berès 

 

Határozatra irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 (8a) Az EKB a pénzügyi eszközök 

elszámolási rendszerei tekintetében kapott 

új hatásköreit a KBER alapokmányának 

22. cikke értelmében más uniós 

intézmények, szervek és hivatalok 

hatáskörei mellett gyakorolja az EUMSZ 

III. részében szereplő, a belső piac 

létrehozásával és működésével 

kapcsolatos rendelkezések alapján, 

ideértve azokat a rendelkezéseket is, 

melyek a rájuk ruházott hatáskörök 

értelmében a Bizottság vagy a Tanács 

által elfogadott aktusokban szerepelnek. 

Ezért annak érdekében, hogy az egyes 

szervek hatásköreit tiszteletben tartsák és 

megelőzzék az egymásnak ellentmondó 

szabályokat és a különböző uniós 

intézmények és hivatalok által hozott 

határozatok közötti következetlenségeket, 

a KBER alapokmányának 22. cikke 

alapján biztosított hatásköröket a belső 

piac a társjogalkotók és a megfelelő uniós 

intézmények által létrehozott általános 

keretét kellően szem előtt tartva kell 

gyakorolni. 

Or. en 

 

Módosítás  31 

Sander Loones 

 

Határozatra irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 (8a) A KBER alapokmányának 22. 
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cikke értelmében biztosított hatásköröket 

csak az Európai Parlament és a Tanács 

által elfogadott jogalkotási aktusok, 

valamint az ilyen aktusok alapján 

elfogadott intézkedések teljes körű 

tiszteletben tartásával lehet gyakorolni. 

Or. en 

 

Módosítás  32 

Bernard Monot 

 

Határozatra irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

(9) Ezen okokból a KBER 

Alapokmánya 22. cikkének módosítása 

útján az EKB részére szabályozási 

hatáskört kell biztosítani az elszámolási 

rendszerek, így különösen a CCP-k 

tekintetében, 

(9)  Ezen okokból a KBER 

alapokmánya 22. cikkének módosítása 

útján a KBER nemzeti központi bankjai 

részére szabályozási hatáskört kell 

biztosítani az elszámolási rendszerek, így 

különösen a CCP-k tekintetében, 

Or. fr 

 

Módosítás  33 

Pervenche Berès 

 

Határozatra irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 (9a) Az EKB-nak új felelősségei és 

feladatai tekintetében teljes átláthatóságot 

és elszámoltathatóságot kell biztosítania a 

Parlament felé; éves jelentésében külön 

fejezetet kell szánnia e külön hatáskörök 

részletezésének és közzé kell tennie a 22. 

cikk értelmében hozott szabályozással 

kapcsolatos határozatait, ajánlásait és 

véleményeit. 
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Or. en 

 

Módosítás  34 

Bernard Monot 

 

Határozatra irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 (9a) A KBER alapokmányának 

felülvizsgálata lehetővé teszi továbbá 

annak bizonyítását, hogy az EKB és a 

KBER nemzeti központi bankjai 

alapvetően nem különböznek az amerikai 

Federal Reserve-től, a Japán Központi 

Banktól (Bank of Japan), a Kínai 

Központi Banktól (Bank of China) és 

másoktól: a pénzügyi stabilitás 

kinyilvánított célkitűzése mellett az EKB 

és a KBER nemzeti központi bankjai a 

teljes foglalkoztatás irányába történő 

konvergencia előmozdítása és a gazdasági 

tevékenység bővülésének optimális szinten 

való fenntartása hasonlóan fontos 

céljának megvalósítására törekednek.  

Or. fr 

 

Módosítás  35 

Bernard Monot 

 

Határozatra irányuló javaslat 

9 b preambulumbekezdés (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 (9b) A nemzeti központi bankoknak a 

teljes foglalkoztatás és a növekedés 

előmozdítására irányuló fellépését 

természetesen szorosan össze kell 

hangolni a demokratikusan megválasztott 

nemzeti hatóságokkal. 
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Or. fr 

 

Módosítás  36 

Bernard Monot 

 

Határozatra irányuló javaslat 

9 c preambulumbekezdés (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 (9c) Különösen, a nemzeti központi 

bankoknak megállapodásra kell jutniuk 

tagállamaik demokratikusan 

megválasztott hatóságaival a nemzeti 

államadósság visszavásárlására és 

semlegesítésére irányuló műveletek 

folytatásának optimális módjáról, hogy az 

euróövezet tagállamait felszabadítsák az 

adósságcsapda alól, amelyet 

mesterségesen hoztak létre és amely több 

évtized alatt fokozatosan vált egyre 

szorosabbá. 

Or. fr 

 

Módosítás  37 

Jörg Meuthen 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 

22 cikk 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

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 

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. 
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megbízható működését. 

Or. en 

Indokolás 

Visszaállítja a KBER alapokmánya 22. cikkének aktuális szövegét. 

 

Módosítás  38 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 

22 cikk 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

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 
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követelményekre, jelentéstételi 

követelményekre vagy a rendszer 

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 

 

Módosítás  39 

Pervenche Berès 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 

22 cikk 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

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. 

 A KBER célkitűzéseinek megvalósítása és 

a KBER monetáris funkcióihoz és 

műveleteihez kapcsolódó feladatainak 

végrehajtása érdekében az EKB 

rendeleteket alkothat a pénzügyi eszközök 

Unión belüli és más országokkal 
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fenntartott elszámolási rendszerei 

tekintetében, feltéve, hogy kellő 

mértékben tiszteletben tartja az Európai 

Parlament és a Tanács által ezen a 

területen elfogadott valamennyi 

jogalkotási aktust, illetve az ilyen aktusok 

értelmében elfogadott intézkedéseket. 

 (Ez a módosítás az Európai Központi Bank 

által javasolt szöveget módosítja.) 

Or. en 

 

Módosítás  40 

Markus Ferber 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 

22 cikk 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

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. 

 A KBER célkitűzéseinek megvalósítása és 

feladatainak végrehajtása érdekében az 

EKB rendeleteket alkothat a pénzügyi 

eszközök Unión belüli és harmadik 

országokkal fenntartott elszámolási 

rendszerei tekintetében, feltéve, hogy 

teljes mértékben tiszteletben tartja az 

uniós jogalkotó által ezen a területen 

elfogadott jogalkotási aktusokat, az ilyen 

aktusok értelmében elfogadott 

intézkedéseket és az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatát. 

Or. en 
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Módosítás  41 

Sander Loones 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 

22 cikk 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

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. 

 A KBER célkitűzéseinek megvalósítása és 

feladatainak végrehajtása érdekében az 

EKB rendeleteket alkothat a pénzügyi 

eszközök Unión belüli és harmadik 

országokkal fenntartott elszámolási 

rendszerei tekintetében, feltéve, hogy azok 

nem szélesítik ki az Európai Parlament és 

a Tanács által ezen a területen elfogadott 

jogalkotási aktusok, illetve az ilyen 

aktusok értelmében elfogadott 

intézkedések által ráruházott 

hatásköröket. 

Or. en 

 

Módosítás  42 

Jonás Fernández 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 

22 cikk 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt Módosítás 
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szöveg 

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. 

A pénzügyi stabilitás biztosítása 

érdekében 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 klíring- és elszámolási 

rendszerek, többek között az értékpapírok 

és a pénzügyi eszközök elszámolási 

rendszerei hatékony, megbízható és 

fizetőképes működését. 

Or. es 

 

Módosítás  43 

Bernard Monot 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 

22 cikk 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

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 és a nemzeti 

központi bankok pedig rendeleteket 

alkothatnak 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. A monetáris 

stabilitás mellett a nemzeti központi 

bankok feladata az is, hogy 

hozzájáruljanak a tagállami gazdaságok 

teljes foglalkoztatás irányába történő 

konvergenciájához, és segítsenek 

beállítani az optimális gazdasági 

növekedést. A nemzeti központi bankok e 

feladatait szorosan össze kell hangolni az 

egyes tagállamok demokratikusan 

megválasztott hatóságaival. 
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Or. fr 

 

Módosítás  44 

Charles Goerens, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Thierry Cornillet, Lieve 

Wierinck 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 

22 cikk 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

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, valamint a pénzügyi eszközök 

elszámolási rendszerei hatékony és 

megbízható működését. A KBER 

célkitűzéseinek megvalósítása és 

feladatainak végrehajtása érdekében az 

EKB rendeleteket alkothat a pénzügyi 

eszközök Unión belüli és harmadik 

országokkal fenntartott elszámolási 

rendszerei tekintetében, feltéve, hogy ezek 

teljes mértékben elismerik az Európai 

Parlament és a Tanács által ezen a 

területen elfogadott jogalkotási aktusokat, 

illetve az ilyen aktusok értelmében 

elfogadott intézkedéseket. 

Or. en 

 

Módosítás  45 

Pervenche Berès 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 

22 cikk 
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HU 

Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

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 a KBER 

monetáris funkcióinak és műveleteinek 

céljához kapcsolódóan rendeleteket 

alkothat annak érdekében, hogy biztosítsa 

az Unión belüli és a más államokkal 

fenntartott elszámolási és fizetési 

rendszerek, valamint a pénzügyi eszközök 

elszámolási rendszerei hatékony és 

megbízható működését. 

 (Ez a módosítás az Európai Központi Bank 

által javasolt szöveget módosítja.) 

Or. en 

 

Módosítás  46 

Jörg Meuthen 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 

22 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 A fizetési rendszer eredendő 

kockázatoknak való kitettségének 

minimálisra csökkentése érdekében az 

EKB megköveteli, hogy a résztvevők 

megfelelő biztosítékot nyújtsanak. 

Or. en 

 

Módosítás  47 

Markus Ferber 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 

22 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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 HU 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

 Az Európai Központi Bank rendszeresen 

tájékoztatja az uniós jogalkotót a 22. 

cikkel összefüggésben hozott valamennyi 

határozatról és rendeletről. 

Or. en 

 

Módosítás  48 

Neena Gill 

 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 
Az Európai Központi Bank által javasolt 

szöveg 

Módosítás 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő 

huszadik napon lép hatályba.” 

Ez a határozat az Egyesült Királyság 

tagsága megszűnésének napján lép 

hatályba. 

Or. en 

 

 


