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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE
(2006. február 20.)
a Magyar Nemzeti Bank kérésére
a hitelintézeti elszámolóházak üzletszabályzatával és szabályzataival kapcsolatos
követelményekről szóló rendelettervezetről
(CON/2006/7)

1.

2005. december 6-án az Európai Központi Bank („EKB”) felkérést kapott a Magyar Nemzeti
Banktól vélemény alkotására a hitelintézeti elszámolóházak üzletszabályzatával és szabályzataival
kapcsolatos követelményekről szóló rendelettervezetről (a továbbiakban: rendelettervezet).

2.

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi
Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK
tanácsi határozat1 2. cikke (1) bekezdésének második, harmadik, ötödik és hatodik francia
bekezdésén alapul, mivel a rendelettervezet a fizetőeszközökkel, a Magyar Nemzeti Bankkal, a
fizetési és elszámolási rendszerekkel, valamint a pénzügyi intézmények és piacok stabilitását
lényegesen befolyásoló szabályokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. Az Európai Központi
Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta
el ezt a véleményt.

3.

A

rendelettervezet

szabályzataival

meghatározza

kapcsolatos

a

hitelintézeti

követelményeket,

elszámolóházak

amelyek

üzletszabályzatával

tartalmazhatják

e

és

tevékenységek

végzésének előfeltételeit.
4.

Az EKB üdvözli az ilyen szabályokat, mivel azok alapvető fontosságúak a Magyar Nemzeti Bank
felvigyázói feladatköre vonatkozásában, különösen mert figyelemmel vannak a legújabb
fejleményekre.

5.

Az EKB szerint a rendelettervezetnek meg kellene határoznia, hogy a hitelintézeti elszámolóházak
üzletszabályzatában

meghatározandó

kérdések

listája

nem

kimerítő

jellegű,

és

az

a

minimumkövetelmények jegyzékét képezi; így lehetséges az, hogy az elszámolóházak
üzletszabályzatában további tételek is szerepeljenek.
6.

A rendelet díjszabályzatról szóló 20. §-a megköveteli, hogy a résztvevők részére biztosított legyen
az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség. Ugyanakkor ez az átláthatósági követelmény nem
vonatkozna azon jogalanyokra, akik a részvételt fontolgatják, és akiknek ennélfogva nyomós
érdekük fűződne a díjak ismeretéhez a részvételre vonatkozó döntésük meghozatalakor. Ezért
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HL L 189., 1998.7.3., 42. o.

tanácsos lenne a 20. § azon jogalanyokra történő kiterjesztése, akik a résztvevőként, közvetlen
benyújtóként vagy teljesítő félként történő csatlakozást fontolgatják.
7.

Ezt a véleményt közzéteszik az EKB honlapján.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. február 20-án.

[aláírás]

az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET
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