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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 22. 

cikkének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozattervezetről 

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Központi Bank által a Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott 

ajánlásra (10850/2017 – ECB/2017/18)1, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 129. cikkének (3) bekezdésére, 

amely alapján a jogalkotási aktus tervezetét benyújtották a Parlamentnek (C8–

0228/2017), 

– tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank 

Alapokmányára és különösen annak 40.1. cikkére, 

– tekintettel az Európai Bizottság véleményére2, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) és (15) 

bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság által az 

eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság 

jelentésére (A8-0000/2018), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 

az Európai Központi Banknak és a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1  HL C 212., 2017.7.1., 14. o. 
2  HL C 340., 2017.10.11., 1. o.  
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Módosítás  1 

Határozatra irányuló tervezet 

5 preambulumbekezdés 

 

Az Európai Központi Banktól származó 

tervezet 

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  2 

Határozatra irányuló tervezet 

8 preambulumbekezdés 

 

Az Európai Központi Banktól származó 

tervezet 

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. Ezeknek a feladatoknak 

a monetáris politika irányítása 

szempontjából jelentőséggel bíró 

területekre kell korlátozódniuk, melyek 
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magukban foglalják, de nem 

korlátozódnak a likviditásra, az 

elszámolásra, a biztosítékra, az 

interoperabilitási és biztosítéki 

követelményekre, valamint azokra a 

követelményekre, melyek lehetővé teszik, 

hogy áttekintést lehessen nyerni az 

elszámolási rendszer tevékenységeiről, 

ilyenek például a jelentéstételi 

követelmények vagy az elszámolási 

rendszerrel szemben előírt az a 

követelmény, hogy együtt kell működnie 

az EKB-vel és a nemzeti központi 

bankokkal a rendszer kedvezőtlen piaci 

körülményekkel szembeni stressztűrő 

képességének értékelése során. Magukban 

foglalhatnak továbbá minden olyan 

helyzet kezeléséhez szükséges 

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 

követelmények. 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló tervezet 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

Az Európai Központi Banktól származó 

tervezet 

Módosítás 

 (8a) Az EKB a pénzügyi eszközök 

elszámolási rendszerei tekintetében kapott 

új hatásköreit a KBER Alapokmányának 

22. cikke értelmében más uniós 
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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 oly módon 

kell gyakorolni, hogy teljes mértékben 

tiszteletben tartsák a társjogalkotók és a 

megfelelő uniós intézmények által 

létrehozott belső piac általános keretét. 

Or. en 

 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló tervezet 

1 cikk 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 

22 cikk 

 

Az Európai Központi Banktól származó 

tervezet 

Módosítás 

22. cikk 22. cikk 

Elszámolási rendszerek és fizetési 

rendszerek 

Elszámolási rendszerek és fizetési 

rendszerek 

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.  
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 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 

Európai Parlament és a Tanács által ezen 

a területen elfogadott valamennyi 

jogalkotási aktust, illetve az ilyen aktusok 

értelmében elfogadott valamennyi 

intézkedést. 

Or. en 
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INDOKOLÁS 

 

2015-ben a T 496/11. számú, Egyesült Királyság kontra EKB ügyben az Európai Unió 

Bírósága úgy ítélte meg, hogy a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi 

Bank alapokmánya – az EKB-nek az „elszámolási és fizetési rendszerek” tekintetében 

szabályozási hatáskört biztosító – 22. cikkének megfogalmazása nem értelmezhető úgy, hogy 

szabályozási hatáskört biztosít az EKB-nek a központi szerződő felek felett.  

 

Az EKB által 2017. június 22-én javasolt módosítás célja az Alapokmány oly módon történő 

módosítása, hogy „a pénzügyi eszközök elszámolási rendszereit”, más szóval a központi 

szerződő feleket bevonja az Alapokmány 22. cikke által biztosított szabályozási hatáskör 

hatálya alá.   

 

Ez lehetővé tenné az eurorendszer számára azon hatáskörök felvállalását, melyeket a központi 

szerződő felek felügyelete vonatkozásában az EMIR rendelet módosításáról szóló, 2017. 

június 13-i bizottsági javaslat értelmében biztosítanak számára mint eurót kibocsátó központi 

bank számára.   

 

Az előadók üdvözlik az Alapokmány javasolt módosítását. Jelentős lépésnek tekintik a 

központi szerződő felek hatékony uniós felügyeleti rendszerének kialakítása felé, mely 

magában foglalná a megfelelő központi szerződő felek által elszámolt valutákat kibocsátó 

központi bankok megfelelő szerepét is.  

 

Az előadók tudatában vannak azonban annak, hogy tiszteletben kell tartani a hatáskörök az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés szerinti jelenlegi felosztását, mely szerint a többi 

uniós intézménynek, szervnek és hivatalnak hatáskörében áll a központi szerződő felekkel 

kapcsolatos általános keretet kialakítani. Az EKB számára az Alapokmány módosított 22. 

cikke által biztosított új hatáskörök kölcsönhatásba lépnek a többi intézmény hatásköreivel. 

Ennélfogva egyértelműen tisztázni kell, hogy a többi uniós intézmény – és nem utolsósorban 

a társjogalkotók – által kialakított jogi keretet az EKB által az Alapokmány módosított 22. 

cikke értelmében elfogadott aktusoknak tiszteletben kell tartaniuk. 

 

A jogbiztonság és az értelmezés egyértelműsége miatt az előadók szükségesnek találják azt is, 

hogy a módosító aktus preambulumbekezdéseibe belefoglalják, hogy az EKB az Alapokmány 

22. cikke alapján milyen szabályozási hatásköröket gyakorolhat a központi szerződő felek 

felett. Ezek között szerepelnie kell a monetáris politikával kapcsolatos aggodalmak orvoslását 

lehetővé tevő valamennyi követelménynek. Azon lehetőség biztosítása érdekében azonban, 

hogy az EMIR keretében a központi bankok szerepét ki lehessen igazítani, amint arra a 

tapasztalatok fényében szükség lehet, ez a lista nyílt végű és nem teljes. Arra is biztosít 

hatáskört, hogy az EKB minden potenciálisan jelentős vészhelyzetet kezelni tudjon. 

 


