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AJÁNLÁSOK

EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET

AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET AJÁNLÁSA

(2016. március 21.)

a hitelintézetek finanszírozásáról szóló ERKT/2012/2 ajánlás módosításáról

(ERKT/2016/2)

(2016/C 140/01)

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. cikke (2) bekezdésének b), d) és f) pontjára, valamint 16–18. cikkére,

tekintettel az Európai Rendszerkockázati Testület eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2011. január 20-i 
ERKT/2011/1 európai rendszerkockázati testületi határozatra (2) és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésének 
e) pontjára és 18–20. cikkére,

mivel:

(1) 2012. december 20-án az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) igazgatótanácsa elfogadta az ERKT/2012/2 
ajánlást (3). Az ajánlás célja a hitelintézetek fenntartható finanszírozási struktúráinak ösztönzése.

(2) Az ERKT/2012/2 ajánlás céljainak elérése érdekében a nemzeti felügyeleti hatóságoknak, a nemzeti makropruden
ciális hatóságoknak és az Európai Bankhatóságnak (EBH) az ERKT/2012/2 ajánlás 2.3. szakaszában rögzített határ
időkön belül meg kell hozniuk bizonyos intézkedéseket.

(3) 2014. szeptember 16-án az igazgatótanács úgy döntött, hogy egyes határidőket hattól tizenkét hónapig terjedő 
időtartammal meghosszabbít. A felülvizsgált ütemezés szerint az EBH-nak 2016. március 31-ig kell az 
ERKT/2012/2 ajánlás A(5) ajánlása végrehajtásának eredményeiről szóló első értékelést tartalmazó időközi jelentést 
benyújtania az ERKT-hoz, a zárójelentést pedig 2016. június 30-ig kell benyújtania az ERKT-hoz és az Európai 
Unió Tanácsához. E jelentéseknek a nemzeti felügyeleti hatóságok által az EBH-hoz benyújtott, finanszírozási ter
vekre vonatkozó adatokon kell alapulniuk. Az EBH azonban jelezte, hogy az adatszolgáltatás terén tapasztalható 
késedelmek következtében nem lesz lehetséges a rögzített határidők teljes betartása.

(4) Az ERKT átfogó célkitűzése a rendszerkockázatok megfelelő időben és hatékony módon történő megelőzése vagy 
mérséklése. Az igazgatótanács megítélése szerint az A(5) ajánlásról szóló időközi és zárójelentéseknek az EBH által 
készítendő egyetlen jelentéssé történő összevonása és a jelentés ERKT-nak és a Tanácsnak történő benyújtására 
vonatkozó határidő további 12 hónappal való meghosszabbítása nem veszélyeztetné a pénzügyi piacok szabályos 
működését, és nem jelentené azt sem, hogy az A(5) ajánlás nem kerül végrehajtásra.

(5) Ezért indokolt, hogy az igazgatótanács meghosszabbítsa a vonatkozó határidőt annak érdekében, hogy elegendő 
időt biztosítson az EBH-nak az A(5) ajánlás végrehajtásához szükséges lépések megtételére.

(6) Az ERKT/2012/2 ajánlást erre tekintettel megfelelően módosítani szükséges,

(1) HL L 331., 2010.12.15., 1. o.
(2) HL C 58., 2011.2.24., 4. o.
(3) Az Európai  Rendszerkockázati  Testület  ERKT/2012/2 ajánlása  (2012.  december  20.)  a  hitelintézetek  finanszírozásáról  (HL C 119., 

2013.4.25., 1. o.).

2016.4.21. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 140/1



ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

Az ERKT/2012/2 ajánlás a következőképpen módosul:

1. A 2.3.1. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„1. A. ajánlás a bankfelügyeletért felelős nemzeti felügyeleti hatóságoknak, a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és 
a makroprudenciális mandátummal rendelkező egyéb hatóságoknak, valamint az EBH-nak az alábbi határidők 
szerint kell jelentést tenniük:

a) 2015. december 31-ig a bankfelügyeletért felelős nemzeti felügyeleti hatóságoknak az ERKT rendelkezésére 
kell bocsátaniuk az A(1) és (2) ajánlásban foglaltak végrehajtásának eredményeire vonatkozó első értékelést 
tartalmazó köztes jelentésüket;

b) 2016. július 31-ig a nemzeti felügyeleti hatóságoknak az ERKT és a Tanács rendelkezésére kell bocsátaniuk az 
A(1) és (2) ajánlásra vonatkozó zárójelentésüket;

c) 2015. december 31-ig a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és a makroprudenciális mandátummal rendelkező 
egyéb hatóságoknak az ERKT rendelkezésére kell bocsátaniuk az A(3) ajánlásban foglaltak végrehajtásának 
eredményeire vonatkozó első értékelést tartalmazó köztes jelentésüket;

d) 2016. szeptember 30-ig a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és a makroprudenciális mandátummal rendelkező 
egyéb hatóságoknak ERKT és a Tanács rendelkezésére kell bocsátaniuk az A(3) ajánlás végrehajtására 
vonatkozó zárójelentésüket;

e) 2014. június 30-ig az EBH-nak az ERKT és a Tanács rendelkezésére kell bocsátania az A(4) ajánlásban 
hivatkozott iránymutatásokat;

f) 2017. március 31-ig az EBH-nak az ERKT és a Tanács rendelkezésére kell bocsátania az A(5) ajánlásban 
foglaltak végrehajtására vonatkozó jelentést.”

2. A mellékletben az V.1.3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„V.1.3.1. Határidők

A bankfelügyeletért felelős nemzeti felügyeleti hatóságoknak, a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és a makroprudenci
ális mandátummal rendelkező egyéb hatóságoknak, valamint az EBH-nak az alábbi határidők szerint kell jelentést 
tenniük az ERKT-nak és a Tanácsnak az ezen ajánlás nyomán hozott intézkedésekről, vagy meg kell indokolniuk az 
intézkedés hiányát:

a) 2015. december 31-ig a bankfelügyeletért felelős nemzeti felügyeleti hatóságoknak az ERKT rendelkezésére kell 
bocsátaniuk az A(1) és (2) ajánlásban foglaltak végrehajtásának eredményére vonatkozó első értékelést tartalmazó 
köztes jelentésüket;

b) 2016. július 31-ig a nemzeti felügyeleti hatóságoknak az ERKT és a Tanács rendelkezésére kell bocsátaniuk az 
A(1) és (2) ajánlásra vonatkozó zárójelentésüket;

c) 2015. december 31-ig a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és a makroprudenciális mandátummal rendelkező 
egyéb hatóságoknak az ERKT rendelkezésére kell bocsátaniuk az A(3) ajánlásban foglaltak végrehajtásának ered
ményére vonatkozó első értékelést tartalmazó köztes jelentésüket;

d) 2016. szeptember 30-ig a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és a makroprudenciális mandátummal rendelkező 
egyéb hatóságoknak az ERKT és a Tanács rendelkezésére kell bocsátaniuk az A(3) ajánlás végrehajtására 
vonatkozó zárójelentésüket;

e) 2014. június 30-ig az EBH-nak az ERKT és a Tanács rendelkezésére kell bocsátania az A(4) ajánlásban hivatkozott 
iránymutatásokat;

f) 2017. március 31-ig az EBH-nak az ERKT és a Tanács rendelkezésére kell bocsátania az A(5) ajánlásban foglaltak 
végrehajtására vonatkozó jelentést.”

Kelt Frankfurt am Mainban, 2016. március 21-én.

az ERKT elnöke

Mario DRAGHI
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