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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o osnutku sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi člena 22 Statuta 

Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke 

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

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju priporočila Evropske centralne banke, predloženega Evropskemu 

parlamentu in Svetu (10850/2017 – ECB/2017/18)1, 

– ob upoštevanju člena 129(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega 

je bil osnutek akta podan Parlamentu (C8-0228/2017), 

– ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke 

ter zlasti njegovega člena 40.1, 

– ob upoštevanju mnenja Evropske komisije2, 

– ob upoštevanju člena 294(3) in (15) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora 

za ustavne zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za 

ustavne zadeve (A8-0000/2018), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, 

Evropski centralni banki in nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  UL C 212, 1.7.2017, str. 14. 
2  UL C 340, 11.10.2017, str. 1.  
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Predlog spremembe 1 

Osnutek sklepa 

Uvodna izjava 5 

 

Osnutek Evropske centralne banke Predlog spremembe 

(5) Združeno kraljestvo Velika Britanija in 

Severna Irska je 29. marca 2017 uradno 

obvestilo Evropski svet, da namerava 

izstopiti iz Evropske unije. Izstop 

Združenega kraljestva bo povzročil 

korenito spremembo načina, kako se 

urejajo, pregledujejo in nadzirajo nekatere 

sistemsko pomembne dejavnosti kliringa v 

eurih, s tem pa negativno vplival na 

sposobnost Eurosistema za spremljanje in 

upravljanje tveganj za nemoteno delovanje 

plačilnih sistemov ter na izvajanje denarne 

politike Eurosistema.  

(5) Združeno kraljestvo Velika Britanija in 

Severna Irska je 29. marca 2017 uradno 

obvestilo Evropski svet, da namerava 

izstopiti iz Evropske unije. Izstop 

Združenega kraljestva bo povzročil 

korenito spremembo načina, kako se 

urejajo, pregledujejo in nadzirajo nekatere 

sistemsko pomembne dejavnosti kliringa v 

eurih, ki vplivajo na izvajanje denarne 

politike, s tem pa negativno vplival na 

sposobnost Eurosistema za spremljanje in 

upravljanje tveganj za nemoteno delovanje 

plačilnih sistemov ter na izvajanje denarne 

politike Eurosistema. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Osnutek sklepa 

Uvodna izjava 8 

 

Osnutek Evropske centralne banke Predlog spremembe 

(8) Člen 22 Statuta ESCB je del poglavja 

IV, „Monetarne funkcije in poslovanje 

ESCB“. Naloge, ki jih dodeljuje, bi se 

morale v skladu s tem uporabljati samo za 

potrebe denarne politike. 

(8) Člen 22 Statuta ESCB je del poglavja 

IV, „Monetarne funkcije in poslovanje 

ESCB“. Naloge, ki jih dodeljuje, bi se 

morale v skladu s tem uporabljati samo za 

potrebe denarne politike. Te naloge bi bilo 

treba omejiti na področja, ki so 

pomembna za izvajanje denarne politike, 

med drugim na likvidnost, poravnavo, 

zavarovanje, interoperabilnost in 

minimalni kapital, pa tudi zahteve, ki 

omogočajo pregled nad dejavnostmi 

klirinškega sistema, kot so zahteve glede 

poročanja ali zahteve, da klirinški sistem 

sodeluje z ECB in nacionalnimi 

centralnimi bankami pri oceni odpornosti 

sistema na neugodne razmere na trgu. 
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Vključujejo lahko tudi zahteve, potrebne 

za obravnavanje primerov, ko klirinški 

sistem za finančne instrumente 

predstavlja neposredno tveganje za 

nastanek velike škode za finančne 

institucije Unije, ključne trge Unije ali 

širši finančni sistem Unije, vključno z 

zahtevami na podlagi začasnih ukrepov, 

povezanih s sistemskimi likvidnostnimi 

tveganji, še zlasti, da se zagotovi prenos 

monetarne politike in nemoteno delovanje 

plačilnih sistemov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Osnutek sklepa 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Osnutek Evropske centralne banke Predlog spremembe 

 (8a) Nova pooblastila ECB v zvezi s 

klirinškimi sistemi za finančne 

instrumente v skladu s členom 22 Statuta 

ESCB se bodo izvajala poleg pooblastil 

drugih institucij, agencij in organov Unije 

na podlagi določb v zvezi z vzpostavitvijo 

ali delovanjem notranjega trga iz tretjega 

dela PDEU, vključno z akti, ki jih v 

skladu s svojimi pooblastili sprejme 

Komisija ali Svet. Da se zagotovi 

spoštovanje pristojnosti vsakega subjekta 

in preprečijo nasprotujoča si pravila in 

neskladja med odločitvami, ki jih 

sprejmejo različne institucije in agencije 

Unije, bi bilo treba pooblastila, ki so bila 

podeljena na podlagi člena 22 Statuta 

ESCB, izvajati na način, ki v celoti 

upošteva splošni okvir za notranji trg, ki 

so ga vzpostavili sozakonodajalca in 

zadevne institucije Unije. 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Osnutek sklepa 

Člen 1 

Statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke 

Člen 22 

 

Osnutek Evropske centralne banke Predlog spremembe 

Člen 22 Člen 22 

Klirinški sistemi in plačilni sistemi Klirinški sistemi in plačilni sistemi 

ECB in nacionalne centralne banke lahko 

ustvarijo možnosti in ECB lahko sprejme 

predpise za zagotovitev učinkovitih in 

zanesljivih klirinških in plačilnih sistemov 

in klirinških sistemov za finančne 

instrumente znotraj Unije in z drugimi 

državami.‘ 

ECB in nacionalne centralne banke lahko 

ustvarijo možnosti in ECB lahko sprejme 

predpise za zagotovitev učinkovitih in 

zanesljivih klirinških in plačilnih sistemov 

znotraj Unije in z drugimi državami.  

 ECB lahko za doseganje ciljev ESCB in 

izvajanje svojih nalog sprejema predpise v 

zvezi s klirinškimi sistemi za finančne 

instrumente znotraj Unije in s tretjimi 

državami članicami, če se pri tem v celoti 

upoštevajo zakonodajni akti, ki jih na tem 

področju sprejmeta Evropski parlament in 

Svet, ter ukrepi, sprejeti na podlagi teh 

aktov. 

Or. en 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Leta 2015 je Evropsko sodišče v zadevi T 496/11, Združeno kraljestvo proti Evropski 

centralni banki, razsodilo, da besedila člena 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in 

Evropske centralne banke, ki daje ECB regulativna pooblastila nad „klirinškimi in plačilnimi 

sistemi“, ni mogoče razlagati, kot da bi se ECB podelile regulativne pristojnosti nad 

centralnimi nasprotnimi strankami.  

 

Predlog spremembe, ki ga je 22. junija 2017 predlagala ECB, naj bi spremenil statut, tako da 

bi bili „klirinški sistemi za finančne instrumente“ oziroma centralne nasprotne stranke 

vključeni v področje regulativnih pristojnosti, ki so dodeljene s členom 22 statuta.   

 

Tako bi lahko Eurosistem začel izvajati pooblastila, ki mu bodo dodeljena kot centralni banki 

izdajateljici eura, v skladu s predlogom Komisije o spremembi Uredbe o infrastrukturi 

evropskega trga, kar zadeva nadzor nad centralnimi nasprotnimi strankami, objavljenim 13. 

junija 2017.   

 

Poročevalca pozdravljata predlagano spremembo statuta. Menita, da je to pomemben korak k 

oblikovanju učinkovitega sistema za nadzor centralnih nasprotnih strank v Uniji, ki bi 

vključeval ustrezno vlogo za centralne banke izdajateljice valut, ki jih potrdijo zadevne 

centralne nasprotne stranke.  

 

Poročevalca se kljub temu zavedata, da je treba spoštovati sedanjo delitev pristojnosti v 

skladu s sedanjo Pogodbo o delovanju Evropske unije, in sicer da so druge institucije, 

agencije in organi Unije pooblaščeni za vzpostavitev splošnega okvira v zvezi s centralnimi 

nasprotnimi strankami. Nova pooblastila ECB v skladu s spremenjenim členom 22 statuta 

bodo imela medsebojen vpliv s pooblastili drugih institucij. Zato je treba določiti jasno načelo 

spoštovanja pravnega okvira, ki so ga vzpostavile druge institucije EU, tudi sozakonodajalca, 

v aktih, ki jih bo sprejela ECB na podlagi spremenjenega člena 22 statuta. 

 

Zaradi pravne varnosti in jasnosti razlage poročevalca menita tudi, da je treba v uvodne izjave 

akta o spremembi vključiti seznam regulativnih pooblastil, ki jih lahko ECB izvaja nad 

centralnimi nasprotnimi strankami v skladu s členom 22 statuta. To bi moralo vključevati vse 

zahteve, ki omogočajo obravnavanje vprašanj monetarne politike. Da bi imeli možnost 

izvajanja takšnih prilagoditev vloge centralnih bank v okviru Uredbe o infrastrukturi 

evropskega trga, kot bo glede na izkušnje morda nujno, pa ta seznam ostane odprt in 

neizčrpen. Vključuje tudi vsa potrebna pooblastila, da ECB obravnava vse morebitne 

pomembne izredne razmere. 

 


