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II 

(Nem jogalkotási aktusok) 

HATÁROZATOK 

AZ EURÓPAI TANÁCS HATÁROZATA 

(2011. március 25.) 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról azon tagállamok 
stabilizációs mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

(2011/199/EU) 

AZ EURÓPAI TANÁCS, 

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen 
annak 48. cikke (6) bekezdésére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
136. cikkének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatra, amelyet a 
belga kormány 2010. december 16-án nyújtott be az Európai 
Tanácsnak, 

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ), 

tekintettel az Európai Bizottság véleményére ( 2 ), 

az Európai Központi Bank véleményének kézhezvételét köve
tően ( 3 ), 

mivel: 

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 48. cikkének 
(6) bekezdése értelmében az Európai Tanács az Európai 
Parlamenttel, a Bizottsággal és egyes esetekben az Európai 
Központi Bankkal folytatott konzultációt követően 
egyhangúlag határozhat az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) harmadik részében foglalt 
rendelkezések egészben vagy részben történő módosítá
sáról. Az ilyen határozat nem növelheti a szerződések 
értelmében az Unióra ruházott hatásköröket, és csak 
azt követően léphet hatályba, hogy a tagállamok saját 
alkotmányos követelményeiknek megfelelően azt jóvá
hagyják. 

(2) Az Európai Tanács 2010. október 28–29-i ülésén az 
állam-, illetve kormányfők megállapodtak abban, hogy a 

tagállamoknak az euróövezet egésze pénzügyi stabilitá
sának megőrzése érdekében állandó válságmechanizmust 
kell létrehozniuk, és felkérték az Európai Tanács elnökét, 
hogy kezdjen konzultációkat az Európai Tanács tagjaival 
az ehhez szükséges, korlátozott mértékű szerződésváltoz
tatásról. 

(3) A belga kormány 2010. december 16-án az EUSZ 
48. cikke (6) bekezdése első albekezdésének megfelelően 
javaslatot nyújtott be az EUMSZ 136. cikkének egy 
bekezdés hozzáadásával történő felülvizsgálatára, 
amelynek értelmében azon tagállamok, amelyek hivatalos 
pénzneme az euró, feltétlenül szükséges esetben műkö
désbe hozható stabilizációs mechanizmust hozhatnak 
létre az euróövezet egésze pénzügyi stabilitásának megőr
zése érdekében, és amely kimondja, hogy a mechanizmus 
keretében igényelt pénzügyi segítségnyújtásra szigorú 
feltételek fognak vonatkozni. Az Európai Tanács ezzel 
egy időben következtetéseket fogadott el a jövőbeni stabi
litási mechanizmusról ((1)–(4) bekezdés). 

(4) A stabilitási mechanizmus fogja nyújtani az euróövezet 
egészének pénzügyi stabilitását érintő, a 2010-ben 
tapasztaltakhoz hasonló kockázatok kezeléséhez szük
séges eszközt, és ezáltal elősegíti az Unió gazdasági és 
pénzügyi stabilitásának megőrzését. Az Európai Tanács 
2010. december 16–17-i ülésén egyetértett abban, hogy 
mivel a mechanizmus létrehozásának célja az euróövezet 
egésze pénzügyi stabilitásának megőrzése volt, az EUMSZ 
122. cikkének (2) bekezdését a továbbiakban nem kell 
alkalmazni e célokra. Az állam-, illetve kormányfők ezért 
megállapodtak abban, hogy az nem használandó ilyen 
célokra. 

(5) Az Európai Tanács 2010. december 16-án úgy hatá
rozott, hogy az EUSZ 48. cikke (6) bekezdésének 
második albekezdésével összhangban a javaslatról 
konzultációt folytat az Európai Parlamenttel és a Bizott
sággal. Az Európai Tanács úgy határozott, hogy az 
Európai Központi Bankkal is konzultál. Az Európai Parla
ment ( 1 ), a Bizottság ( 2 ), illetve az Európai Központi 
Bank ( 3 ) véleményt fogadott el a javaslatról.

HU 2011.4.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1 

( 1 ) 2011. március 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették 
közzé). 

( 2 ) 2011. február 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették 
közzé). 

( 3 ) 2011. március 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették 
közzé).
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(6) A módosítás az EUMSZ harmadik részében foglalt 
rendelkezést érinti, és nem növeli a szerződések értel
mében az Unióra ruházott hatásköröket, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikke az 
alábbi bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Azon tagállamok, amelyek hivatalos pénzneme az 
euró, feltétlenül szükséges esetben működésbe hozható 
stabilizációs mechanizmust hozhatnak létre az euróövezet 
egésze pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében. A 
mechanizmus keretében igényelt pénzügyi segítségnyújtásra 
szigorú feltételek fognak vonatkozni.” 

2. cikk 

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács Főtitkárát az e 
határozat alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadá
sára vonatkozó eljárások lezárultáról. 

Ez a határozat 2013. január 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy az 
első bekezdésben említett valamennyi értesítés megérkezik, 
illetve ezek hiányában az első bekezdésben említett értesítések 
közül az utolsó értesítés kézhezvételét követő hónap első 
napján. 

3. cikk 

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni. 

Kelt Brüsszelben, 2011. március 25-én. 

az Európai Tanács részéről 
az elnök 

H. VAN ROMPUY

HU L 91/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.4.6.
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2011-es előfizetési díjak (áfa nélkül, rendes szállítási költségeket beleértve) 

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány az EU 22 hivatalos nyelvén 1 100 EUR/év 

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, nyomtatott kiadvány + 
éves DVD 

az EU 22 hivatalos nyelvén 1 200 EUR/év 

Az EU Hivatalos Lapja, L sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány az EU 22 hivatalos nyelvén 770 EUR/év 

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, havi DVD (összevont) az EU 22 hivatalos nyelvén 400 EUR/év 

A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványa (S sorozat), közbeszerzés és 
ajánlati felhívások, DVD, heti egy kiadvány 

többnyelvű: 
az EU 23 hivatalos nyelvén 

300 EUR/év 

Az EU Hivatalos Lapja, C sorozat – versenyvizsga-kiírások a vizsgakiírás szerinti 
nyelv(ek)en 

50 EUR/év 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának, amely az Európai Unió hivatalos nyelvein jelenik meg, 22 nyelvi változatára 
lehet előfizetni. Az L (jogszabályok) és a C (tájékoztatások és közlemények) sorozatot foglalja magában. 
Valamennyi nyelvi változatra külön kell előfizetni. 
A 920/2005/EK tanácsi rendelet értelmében, amelyet a Hivatalos Lap 2005. június 18-i L 156. száma tett közzé, és 
amely előírja, hogy az Európai Unió intézményei nem kötelesek minden jogi aktust ír nyelven is megszövegezni, 
illetve ezen a nyelven kihirdetni, az ír nyelven kiadott Hivatalos Lapok értékesítése külön történik. 
A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványára (S sorozat – közbeszerzés és ajánlati felhívások) történő előfizetés mind a 
23 hivatalos nyelvi változatot magában foglalja egyetlen többnyelvű DVD-n. 
Kérésére az Európai Unió Hivatalos Lapjára történő előfizetéssel a Hivatalos Lap különféle mellékleteit is meg- 
kaphatja. Az előfizetők a mellékletek megjelenéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt „Az olvasóhoz” 
című közleménynek köszönhetően értesülnek. 

Értékesítés és előfizetés 

A különböző, térítés ellenében kapható kiadványokra – például az Európai Unió Hivatalos Lapjára – való előfizetés 
a Kiadóhivatal forgalmazó partnereitől szerezhető be. A forgalmazó partnerek listája a következő címen található: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm 

Az EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) közvetlen és ingyenes hozzáférést biztosít az Európai Unió 
jogához. Erről a honlapról elérhető az Európai Unió Hivatalos Lapja, valamint tartalmazza a szerződé- 

seket, a jogszabályokat, a jogeseteket és az előkészítő dokumentumokat is. 

További információt az Európai Unióról a http://europa.eu internetcímen találhat. 
HU
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