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PR_COD_1amOther 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 

Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky predložené Európskemu 

parlamentu a Rade (10850/2017 – ECB/2017/18)1, 

– so zreteľom na článok 129 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade 

s ktorým bol Európskemu parlamentu predložený návrh aktu (C8-0228/2017), 

– so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej 

banky, a najmä na jeho článok 40.1, 

– so zreteľom na stanovisko Európskej komisie2, 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru 

pre ústavné veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre ústavné 

veci (A8-0000/2018), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, Európskej 

centrálnej banke a národným parlamentom. 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 5 

 

Návrh Európskej centrálnej banky Pozmeňujúci návrh 

(5) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a 

Severného Írska oznámilo 29. marca 2017 

Európskej rade svoj zámer vystúpiť z 

(5) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a 

Severného Írska oznámilo 29. marca 2017 

Európskej rade svoj zámer vystúpiť z 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 212, 1.7.2017, s. 14. 
2  Ú. v. EÚ C 340, 11.10.2017, s. 1.  
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Európskej únie. Vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z Únie povedie k zásadnej 

zmene v spôsobe regulovania určitých 

systémovo významných činností 

zúčtovania a dohľadu nad nimi, čo bude 

mať negatívny vplyv na schopnosť 

Eurosystému monitorovať a riadiť riziká 

pre hladké fungovanie platobných 

systémov a na uskutočňovanie menovej 

politiky Eurosystému.  

Európskej únie. Vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z Únie povedie k zásadnej 

zmene v spôsobe regulovania určitých 

systémovo významných činností 

zúčtovania, ktoré majú vplyv na 

vykonávanie menovej politiky, a dohľadu 

nad nimi, čo bude mať negatívny vplyv na 

schopnosť Eurosystému monitorovať a 

riadiť riziká pre hladké fungovanie 

platobných systémov a na uskutočňovanie 

menovej politiky Eurosystému. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 8 

 

Návrh Európskej centrálnej banky Pozmeňujúci návrh 

(8) Článok 22 štatútu ESCB je súčasťou 

kapitoly IV „Menové funkcie a operácie 

ESCB“. Úlohy v ňom zverené by preto 

mali slúžiť len na účely menovej politiky. 

(8) Článok 22 štatútu ESCB je súčasťou 

kapitoly IV „Menové funkcie a operácie 

ESCB“. Úlohy v ňom zverené by preto 

mali slúžiť len na účely menovej politiky. 

Tieto úlohy by sa preto mali obmedziť na 

oblasti relevantné pre vykonávanie 

menovej politiky vrátane okrem iného 

likvidity, vyrovnania, zábezpeky, 

interoperability a maržových požiadaviek, 

ako aj na požiadavky umožňujúce získať 

prehľad o činnostiach zúčtovacieho 

systému, ako napríklad požiadavky na 

podávanie správ alebo požiadavky uložené 

zúčtovaciemu systému, aby spolupracoval 

s ECB a národnými centrálnymi bankami 

pri posudzovaní odolnosti systému voči 

nepriaznivým trhovým podmienkam. 

Môžu tiež zahŕňať všetky požiadavky 

potrebné na riešenie situácií, keď 

zúčtovací systém pre finančné nástroje 

predstavuje bezprostredné riziko 

významného poškodenia finančných 

inštitúcií Únie, kľúčových trhov Únie 

alebo širšieho finančného systému Únie, 

vrátane požiadaviek stanovených na 

základe predbežných opatrení v súvislosti 



 

PE619.417v02-00 6/8 PR\1150764SK.docx 

SK 

so systémovým rizikom likvidity, a to 

predovšetkým s cieľom zaručiť transmisiu 

menovej politiky a hladké fungovanie 

platobných systémov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Návrh Európskej centrálnej banky Pozmeňujúci návrh 

 8a) Nové právomoci ECB týkajúce sa 

zúčtovacích systémov pre finančné 

nástroje podľa článku 22 štatútu ESCB sa 

budú vykonávať paralelne s právomocami 

iných inštitúcií Únie, agentúr a orgánov 

na základe ustanovení týkajúcich sa 

vytvorenia alebo fungovania vnútorného 

trhu, uvedených v časti III ZFEÚ, ako aj 

v aktoch prijatých Komisiou alebo Radou 

na základe právomocí, ktoré im boli 

udelené. Aby sa zabezpečilo rešpektovanie 

príslušných právomocí každého subjektu 

a aby sa predišlo rozporným pravidlám a 

nezrovnalostiam medzi rozhodnutiami 

prijatými rôznymi inštitúciami a 

agentúrami Únie, právomoci prenesené 

podľa článku 22 štatútu ESCB by sa preto 

mali vykonávať spôsobom, ktorý v plnej 

miere rešpektuje všeobecný rámec pre 

vnútorný trh ustanovený 

spoluzákonodarcami a príslušnými 

inštitúciami Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 

Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky 

Článok 22 
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Návrh Európskej centrálnej banky Pozmeňujúci návrh 

Článok 22 Článok 22 

Zúčtovacie systémy a platobné systémy Zúčtovacie systémy a platobné systémy 

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 

vykonávania jeho úloh môže ECB 

vydávať nariadenia týkajúce sa 

zúčtovacích systémov pre finančné 

nástroje v rámci Únie a s tretími 

krajinami za predpokladu, že to vykoná 

spôsobom, ktorý v plnej miere rešpektuje 

legislatívne akty prijaté Európskym 

parlamentom a Radou v tejto oblasti, ako 

aj opatrenia prijaté na základe týchto 

aktov. 

Or. en 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V roku 2015 rozhodol Európsky súdny dvor vo veci T 496/11, Spojené kráľovstvo proti ECB, 

že znenie článku 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej 

banky, ktorým sa ECB udeľujú regulačné právomoci v súvislosti so zúčtovacími a platobnými 

systémami, nemožno vykladať tak, že udeľujú ECB právo uplatňovať regulačné právomoci 

voči centrálnym protistranám.  

 

Cieľom pozmeňujúceho návrhu, ktorý ECB predložila 22. júna 2017, je zmeniť štatút tak, aby 

zahrnul zúčtovacie systémy pre finančné nástroje, to znamená centrálne protistrany, do 

rozsahu pôsobnosti regulačných právomocí udelených v článku 22 štatútu.   

 

To by umožnilo Eurosystému vykonávať právomoci, ktoré mu budú priznané ako centrálnej 

banke pre vydávanie eura na základe návrhu Komisie, ktorým sa mení EMIR, pokiaľ ide o 

dohľad nad centrálnymi protistranami, vydaného 13. júna 2017.   

 

Spravodajcovia vítajú navrhovanú zmenu štatútu. Považujú to za dôležitý krok smerom k 

vytvoreniu účinného systému dohľadu nad centrálnymi protistranami v rámci Únie, ktorý by 

zahŕňal primeranú úlohu centrálnych bánk emitujúcich meny, ktoré boli zúčtované 

centrálnymi protistranami.  

 

Spravodajcovia sú si však vedomí, že treba rešpektovať súčasné rozdelenie právomocí podľa 

súčasnej Zmluvy o fungovaní Únie, kde majú iné inštitúcie, agentúry a orgány Únie 

právomoc vytvoriť všeobecný rámec týkajúci sa centrálnych protistrán. Nové právomoci ECB 

podľa zmeneného článku 22 štatútu sa budú vzájomne ovplyvňovať s právomocami iných 

inštitúcií. Je preto nevyhnutné ustanoviť jasnú zásadu rešpektovania právneho rámca 

stanoveného inými inštitúciami EÚ, v neposlednom rade spoluzákonodarcami, 

prostredníctvom aktov prijatých Európskou centrálnou bankou podľa zmeneného článku 22 

štatútu. 

 

V záujme právnej istoty a jednoznačnosti výkladu spravodajcovia tiež považujú za potrebné 

zahrnúť do odôvodnení pozmeňujúceho aktu zoznam regulačných právomocí, ktoré môže 

ECB uplatňovať voči centrálnym protistranám na základe článku 22 štatútu. Mal by zahŕňať 

všetky požiadavky, ktoré umožňujú riešiť problémy týkajúce sa menovej politiky. V záujme 

zachovania možnosti robiť takéto úpravy v súvislosti s úlohou centrálnych bánk podľa rámca 

EMIR, ako to môže byť na základe skúseností v budúcnosti potrebné, sa tento zoznam 

ponecháva otvorený a neúplný. Bude tiež zahŕňať všetky právomoci potrebné na to, aby 

mohla ECB riešiť akékoľvek potenciálne závažné núdzové situácie. 


