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AJÁNLÁSOK

EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET

AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET AJÁNLÁSA

(2016. június 24.)

a makroprudenciális politikai intézkedések határokon átnyúló hatásainak értékeléséről és az ezen 
intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosságról szóló ERKT/2015/2 ajánlás módosításáról

(ERKT/2016/4)

(2016/C 290/01)

AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET IGAZGATÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület 
létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen 
annak 3. és 16–18. cikkére,

tekintettel a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2), és különösen annak 134. cikke 
(4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Rendszerkockázati Testület eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2011. január 20-i 
ERKT/2011/1 európai rendszerkockázati testületi határozatra (3) és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésének 
e) pontjára és 18–20. cikkére,

mivel:

(1) A makroprudenciális politika eredményességének és következetességének biztosításához szükséges, hogy a politikai 
döntéshozók kellő figyelmet fordítsanak az egyes tagállamok által elfogadott makroprudenciális politikai intézkedé
sek határokon átnyúló hatásaira, és – amennyiben indokolt – a viszonosságot biztosító megfelelő makroprudenciá
lis politikai intézkedéseket fogadjanak el azok kezelésére.

(2) A makroprudenciális politikai intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosság ERKT/2015/2 európai rend
szerkockázati testületi ajánlásban (4) meghatározott keretének biztosítania kell, hogy a valamely tagállamban akti
vált minden kitettségalapú makroprudenciális politikai intézkedés tekintetében a többi tagállamban viszonosságot 
biztosítsanak.

(3) Az Eesti Pank 2013/36/EU irányelv 134. cikkének (4) bekezdése szerinti, az Észtországban engedélyezett vala
mennyi hitelintézet belföldi kitettségeire alkalmazandó 1 %-os rendszerkockázati tőkepufferráta tekintetében 
viszonosság biztosítása iránti kérelmére válaszul az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) úgy döntött, hogy 
az észt intézkedést felveszi azon makroprudenciális politikai intézkedések listájára, amelyek tekintetében az 
ERKT/2015/2 ajánlás alapján a viszonosság biztosítása ajánlott.

(4) Az ERKT/2015/2 ajánlást erre tekintettel megfelelően módosítani szükséges,

(1) HL L 331., 2010.12.15., 1. o.
(2) HL L 176., 2013.6.27., 338. o.
(3) HL C 58., 2011.2.24., 4. o.
(4) Az  Európai  Rendszerkockázati  Testület  ERKT/2015/2  ajánlása  (2015.  december  15.)  a  makroprudenciális  politikai  intézkedések 

határokon  átnyúló  hatásainak  értékeléséről  és  az  ezen  intézkedésekre  vonatkozó  önkéntes  viszonosságról  (HL  C  97.,  2016.3.12., 
9. o.).
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ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

1. SZAKASZ

MÓDOSÍTÁSOK

Az ERKT/2015/2 ajánlás a következőképpen módosul:

1. Az 1. szakaszban a C(1) ajánlás helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy biztosítsák a viszonosságot a más érintett hatóságok által 
elfogadott azon makroprudenciális politikai intézkedések tekintetében, amelyek tekintetében az ERKT 
a viszonosság biztosítását ajánlotta. A viszonosság biztosítása ajánlott a következő, a mellékletben részletesebben 
leírt intézkedések tekintetében:

Belgium:

— a belső minősítésen alapuló módszert használó hitelintézetek belgiumi jelzáloghitel-kitettségeire az 
575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontja alapján alkalmazott 5 száza
lékpontos kockázatisúly-többlet,

Észtország:

— az Észtországban engedélyezett valamennyi hitelintézet belföldi kitettségeire a 2013/36/EU irányelv 
133. cikkével összhangban alkalmazott 1 százalékos rendszerkockázati tőkepufferráta.”

2. A melléklet a következő szöveggel egészül ki:

„Észtország

Az Észtországban engedélyezett valamennyi hitelintézet belföldi kitettségeire a 2013/36/EU irányelv 
133. cikkével összhangban alkalmazott 1 százalékos rendszerkockázati tőkepufferráta

I. Az intézkedés leírása

(1) Az észt intézkedés az Észtországban engedélyezett valamennyi hitelintézet belföldi kitettségeire 
a 2013/36/EU irányelv 133. cikkével összhangban alkalmazott 1 százalékos rendszerkockázati tőkepufferrá
tát jelent.

II. Viszonosság

(2) Amennyiben a tagállamok a nemzeti jogban végrehajtották a 2013/36/EU irányelv 134. cikkét, az érintett 
hatóságok számára ajánlott, hogy az észt intézkedés tekintetében a 2013/36/EU irányelv 134. cikke 
(1) bekezdésével összhangban biztosítsák a viszonosságot a belföldön engedélyezett intézmények Észtország
ban található kitettségeire vonatkozóan. E bekezdés alkalmazásában a C(3) ajánlásban meghatározott határ
idő alkalmazandó.

(3) Amennyiben a tagállamok a nemzeti jogban nem hajtották végre a 2013/36/EU irányelv 134. cikkét, az 
érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az észt intézkedés tekintetében a C(2) ajánlással összhangban 
biztosítsák a viszonosságot a belföldön engedélyezett intézmények Észtországban található kitettségeire 
vonatkozóan. Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az egyenértékű intézkedést hat hónapon belül 
fogadják el.”

Kelt Frankfurt am Mainban, 2016. június 24-én.

az ERKT elnöke

Mario DRAGHI
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