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Egyesült Királyság kontra Európai Központi Bank 

 

A Törvényszék megsemmisíti az EKB által közzétett, az eurórendszerre vonatkozó 
felvigyázói keretrendszert, amely a központi szerződő felekkel szemben az 

eurórendszer területén való letelepedési kötelezettséget határoz meg 

Az EKB nem rendelkezik az értékpapír-elszámolásban közreműködő központi szerződő felekkel 
szemben ilyen kötelezettség előírásához szükséges hatáskörrel 

Az eurórendszer az Európai Központi Bankból (EKB) és az eurót közös fizetőeszközként bevezető 
tagállamok nemzeti központi bankjaiból áll. Az EKB 2011. július 5-én internetes weboldalán 
közzétette az eurórendszer felvigyázói tevékenységének politikai keretrendszere című 
dokumentumot, amely az EKB-nak a „fizetési, elszámolási és kiegyenlítési rendszerek” 
felvigyázását illetően betöltött szerepét kívánta meghatározni. Az EKB álláspontja szerint az e 
rendszerek és infrastruktúrák egésze felett gyakorolt felvigyázás az EUM-Szerződés által az 
EKB-ra ruházott, a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítására irányuló 
hatáskörből, illetve az eurórendszer és az EKB alapokmányának 22. cikkéből ered, amely előírja, 
hogy „[a]z EKB rendeleteket alkothat annak érdekében, hogy biztosítsák az Unión belüli és a más 
államokkal fenntartott elszámolási és fizetési rendszerek hatékony és megbízható működését”. 

E felvigyázói keretrendszerben az EKB pontosította, hogy az értékpapír-kiegyenlítési rendszerek 
és a központi szerződő felek általi elszámoló rendszerek (a továbbiakban: központi szerződő 
felek)1 a pénzügyi rendszer lényeges összetevői. Az e rendszereket befolyásoló pénzügyi, jogi 
vagy működési problémák rendszerszinten érinthetik e pénzügyi rendszert. Különösen ez a helyzet 
a központi szerződő felek tekintetében, mivel azok mind likviditás-, mind hitelkockázati 
szempontból gócpontnak minősülnek. A felvigyázói keretrendszerben hangsúlyozzák, hogy az 
euróövezeten kívül található infrastruktúrák részéről bekövetkező valamely funkciózavar negatív 
hatással lehet az euróövezeten belül található fizetési rendszerekre, miközben az eurórendszer 
semmiféle közvetlen hatást nem gyakorol az ilyen infrastruktúrákra. Az EKB ebből azt a 
következtetést vonta le, hogy az ügyleteiket euróban elszámoló infrastruktúrákat az alapvető 
feladatköreik egésze tekintetében az euróövezet területén kell hivatalosan nyilvántartásba venni, 
ellenőrizni és működtetni. 

Az EKB pontosította, hogy e letelepedési politikát azokra a központi szerződő felekre kell 
alkalmazni, amelyeknek valamely euróalapú fő termékkategóriában a napi nettó hitelkockázati 
kitettsége átlagosan meghaladja az 5 milliárd eurót. 

Az Egyesült Királyság keresetet nyújtott be az Európai Unió Törvényszéke előtt, arra hivatkozva 
különösen, hogy az EKB nem rendelkezett hatáskörrel arra, hogy letelepedési kötelezettséget írjon 
elő a központi szerződő felekkel szemben. 

A mai napon hozott ítéletében a Törvényszék megsemmisíti az EKB által közzétett, az 
eurórendszerre vonatkozó felvigyázói keretrendszert annyiban, amennyiben az az 
értékpapír-elszámolásban közreműködő központi szerződő felekkel szemben az 
eurórendszer valamely tagállamának területén való letelepedési kötelezettséget határoz 
meg. 

                                                 
1
 A központi szerződő felek általi elszámoló rendszerek a felek ügyletekkel kapcsolatos hitelkockázatának viselésével és 

kezelésével biztosítják egyes tőzsdén kívüli származtatott ügyletek elszámolását. 
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Annak megállapításával, hogy az ilyen kötelezettség előírása túllép az értékpapír-elszámolási 
rendszerek infrastruktúráinak egyszerű felvigyázásán, és az a tevékenységük szabályozásában 
való részvételnek minősül, a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy az EKB nem rendelkezik a 
központi szerződő felekkel szembeni letelepedési kötelezettség előírásához szükséges 
hatáskörrel, mivel hatáskörét az EUM-Szerződés 127. cikkének (2) bekezdése pusztán a 
fizetési rendszerekre korlátozza. Következésképpen az értékpapír-elszámolásra történő, az 
alapokmány 22. cikkében való kifejezett utalás hiányában meg kell állapítani, hogy az „elszámolási 
és fizetési rendszer” fogalma annak hangsúlyozására szolgál, hogy az EKB hatáskörrel 
rendelkezik rendeletek alkotására annak érdekében, hogy biztosítsák az elszámolási és fizetési 
rendszerek – ideértve az elszámolási szakaszt magukban foglaló rendszereket is – hatékony és 
megbízható működését, nem pedig arra, hogy önálló szabályozási hatáskörrel ruházza fel az 
elszámolási rendszerek egésze tekintetében. 

Ezt követően a Törvényszék elutasítja az EKB azon érvelését, amely szerint az EUM-Szerződés 
szerinti, a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítására irányuló feladat 
megvalósításából az következik, hogy az EKB szükségszerűen hatáskörrel rendelkezik az 
értékpapír-elszámolási infrastruktúrák tevékenységének a szabályozására. Arra az esetre, ha az 
EKB úgy ítélné meg, hogy e hatáskör javára történő elismerése szükséges az előírt feladat 
hatékony ellátásához, a Törvényszék kimondja, hogy az EKB feladata lenne, hogy az 
EUM-Szerződés 129. cikkének (3) bekezdése alapján az uniós jogalkotóhoz forduljon az 
alapokmány 22. cikkének olyan módosítása érdekében, amelynek révén az az 
értékpapír-elszámolási rendszerekre történő kifejezett utalással egészül ki. 

 

EMLÉKEZTETŐ: A Törvényszék határozata ellen annak közlésétől számított két hónapon belül kizárólag 
jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést lehet benyújtani a Bírósághoz. 

 
EMLÉKEZTETŐ: A megsemmisítés iránti kereset az uniós intézmények uniós joggal ellentétes jogi 
aktusainak megsemmisítésére irányul. Bizonyos feltételek mellett a tagállamok, az európai intézmények és a 
magánszemélyek indíthatnak megsemmisítés iránti keresetet a Bíróság és a Törvényszék előtt. Az érintett 
intézménynek a jogi aktus megsemmisítése miatt esetleg kialakult joghézagot orvosolnia kell. 

 

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Törvényszéket. 
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