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EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET
AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET HATÁROZATA
(2014. szeptember 16.)
a hitelintézetek finanszírozásáról szóló ERKT/2012/2 ajánlásban meghatározott bizonyos határidők
meghosszabbításáról
(ERKT/2014/4)
(2015/C 22/04)
AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET IGAZGATÓTANÁCSA,

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. cikke (2) bekezdésének b), f) és g) pontjára, 4. cikkének (2) bekezdésére, 16. cikkének (2) bekezdésére, valamint
17. cikkére,
tekintettel az Európai Rendszerkockázati Testületnek az Európai Rendszerkockázati Testület eljárási szabályzatának létre
hozásáról szóló, 2011. január 20-i ERKT/2011/1 határozatára (2) és különösen annak 19. és 20. cikkére,
mivel:
(1)

2012. december 20-án az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) igazgatótanácsa elfogadta az ERKT/2012/2
ajánlást (3). Az ajánlás célja fenntarthatóbb finanszírozási struktúrák megvalósításának ösztönzése a hitelintézetek
nek körében.

(2)

Az ERKT/2012/2 ajánlás céljainak megvalósítása érdekében a nemzeti felügyeleti hatóságoknak, a nemzeti mak
roprudenciális hatóságoknak, valamint az Európai Bankhatóságnak (EBH) meghatározott intézkedéseket kell ten
niük az ajánlás 2. szakaszának (3) bekezdésében rögzített határidőkön belül.

(3)

2013. december 31-én az igazgatótanács az említett határidők hat-tizenkét hónappal történő meghosszabbításáról
határozott. A felülvizsgált határidők szerint a bankfelügyeletért felelős nemzeti felügyeleti hatóságoknak, valamint
a makroprudenciális felvigyázásra mandátummal rendelkező nemzeti felügyeleti hatóságoknak és más hatóságok
nak az A.1., 2. és 3. ajánlásban foglaltak végrehajtásának eredményeire vonatkozó első értékelést tartalmazó köztes
jelentésüket 2015. június 30-ig, végleges jelentésüket pedig 2016. január 31-ig kell benyújtaniuk az ERKT-hoz. Az
EBH-nak az A.5. ajánlásra vonatkozó első monitoringjelentését 2015. június 30-ig, végleges jelentését pedig 2015.
szeptember 30-ig kell benyújtania. A címzettek némelyike ugyanakkor kijelentette, hogy a kijelölt határidőkön
belül nem lesz képes maradéktalanul eleget tenni e kötelezettségeknek.

(4)

Az ERKT átfogó célkitűzése a rendszerkockázatok időben történő és hatékony megelőzése, illetve enyhítése. Az
igazgatótanács véleménye szerint a nemzeti felügyeleti hatóságok A.1., 2. és 3. ajánlásra vonatkozó első monito
ringjelentésének további hat hónapos késése, valamint az EBH A.5. ajánlásra vonatkozó első monitoringjelentésé
nek további kilenc hónapos késése nem veszélyezteti a pénzügyi piacok szabályos működését, továbbá nem vonja
maga után az ajánlások végrehajtásának elmulasztását.

(5)

Az igazgatótanács ezért úgy határozott, hogy az ERKT/2012/2 ajánlásban megállapított határidőket az A.1, 2. és
3. ajánlás tekintetében hat hónappal, az A.5. ajánlás tekintetében pedig kilenc hónappal meghosszabbítja annak
érdekében, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és az EBH-nak kellő idejük legyen megtenni a megfelelő aján
lások végrehajtásához szükséges intézkedéseket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az ERKT/2012/2 ajánlás módosítása
Az ERKT/2012/2 ajánlás a következőképpen módosul:
1. a 2. szakasz (3) bekezdése (1) albekezdésének helyébe következő rendelkezés lép:
(1) HL L 331., 2010.12.15., 1. o.
(2) HL C 58., 2011.2.24., 4. o.
(3) Az Európai Rendszerkockázati Testület 2012. december 20-i ERKT/2012/2 ajánlása a hitelintézetek finanszírozásáról (HL C 119.,
2013.4.25., 1. o.).
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„1. A. ajánlás – a bankfelügyeletért felelős nemzeti felügyeleti hatóságoknak, a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és az
egyéb, makroprudenciális mandátummal rendelkező hatóságoknak, valamint az EBH-nak az alábbi határidők sze
rint kell jelentést tenniük:
a) a bankfelügyeletért felelős nemzeti felügyeleti hatóságoknak 2015. december 31-ig kell az ERKT rendelkezésére
bocsátaniuk az A.1 és 2. ajánlásban foglaltak végrehajtásának eredményeire vonatkozó első értékelést tartal
mazó köztes jelentésüket;
b) a nemzeti felügyeleti hatóságoknak 2016. július 31-ig kell az ERKT és a Tanács rendelkezésére bocsátaniuk az
A.1. és 2. ajánlásra vonatkozó végleges jelentésüket;
c) a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és az egyéb, makroprudenciális mandátummal rendelkező hatóságoknak
2015. december 31-ig kell az ERKT rendelkezésére bocsátaniuk az A.3. ajánlásban foglaltak végrehajtásának
eredményeire vonatkozó első értékelést tartalmazó köztes jelentésüket;
d) a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és az egyéb, makroprudenciális mandátummal rendelkező hatóságoknak
2016. szeptember 30-ig kell az ERKT és a Tanács rendelkezésére bocsátaniuk az A.3. ajánlás végrehajtására
vonatkozó végleges jelentésüket;
e) az A.4. ajánlásban hivatkozott iránymutatásoknak az EBH által az ERKT és a Tanács rendelkezésére történő
bocsátása 2014. június 30-ig esedékes;
f) az EBH-nak az A.5. ajánlásban foglaltak végrehajtásának eredményeire vonatkozó első értékelését tartalmazó
időközi jelentésének az ERKT rendelkezésére bocsátása 2016. március 31-ig esedékes;
g) az A.5. ajánlásban foglaltak végrehajtására vonatkozó végleges jelentésnek az EBH által az ERKT és a Tanács
rendelkezésére történő bocsátása 2016. június 30-ig esedékes.”;
2. a melléklet V.1.3.1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„V.1.3.1. H at á r i d ő k
A bankfelügyeletért felelős nemzeti felügyeleti hatóságoknak, a makroprudenciális felvigyázásra mandátummal ren
delkező hatóságoknak és egyéb hatóságoknak, valamint az EBH-nak be kell számolniuk az ERKT-nak és a Tanácsnak
arról, hogy milyen intézkedéseket hoztak a jelen ajánlásban foglaltak végrehajtására, az intézkedés hiányát pedig
indokolniuk kell. Határidők:
a) 2015. december 31-ig a bankfelügyeletért felelős nemzeti felügyeleti hatóságoknak időközi jelentést kell benyújta
niuk az ERKT-hoz, amelyben első körben értékelniük kell az A(1) és az A(2) ajánlás végrehajtásának eredményeit.
b) 2016. július 31-ig a bankfelügyeletért felelős nemzeti felügyeleti hatóságoknak zárójelentést kell benyújtaniuk az
ERKT-hoz és a Tanácshoz az A(1) és az A(2) ajánlásról.
c) 2015. december 31-ig a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és a makroprudenciális felvigyázásra mandátummal
rendelkező egyéb hatóságoknak időközi jelentést kell benyújtaniuk az ERKT-hoz, amelyben első körben értékel
niük kell az A(3) ajánlás végrehajtásának eredményeit.
d) 2016. szeptember 30-ig a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és a makroprudenciális felvigyázásra mandátummal
rendelkező egyéb hatóságoknak zárójelentést kell benyújtaniuk az ERKT-hoz és a Tanácshoz az A(3) ajánlás
végrehajtásáról.
e) 2014. június 30-ig az EBH-nak az A(4) ajánlásban foglaltak szerinti iránymutatásokat kell kidolgoznia az ERKT és
a Tanács számára.
f) 2016. március 31-ig az EBH-nak időközi jelentést kell benyújtania az ERKT-hoz, amelyben első körben értékelnie
kell az A(5) ajánlás végrehajtásának eredményeit.
g) 2016. június 30-ig az EBH-nak zárójelentést kell benyújtania az ERKT-hoz és a Tanácshoz az A(5) ajánlás
végrehajtásáról.”
2. cikk
Közzététel
Ezt a határozatot a hatálybalépésének időpontjában közzéteszik az ERKT honlapján.

C 22/10

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2015.1.23.

3. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az elfogadásának időpontjában lép hatályba.
Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. szeptember 16-án.

az ERKT elnöke
Mario DRAGHI

