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▼B
AZ

EURÓPAI

RENDSZERKOCKÁZATI
AJÁNLÁSA

TESTÜLET

(2015. december 15.)
a makroprudenciális politikai intézkedések határokon átnyúló
hatásainak értékeléséről és az ezen intézkedésekre vonatkozó
önkéntes viszonosságról
(ERKT/2015/2)
(2016/C 97/02)

1. SZAKASZ
AJÁNLÁSOK

A. ajánlás – Az érintett hatóságok saját makroprudenciális politikai
intézkedései határokon átnyúló hatásainak értékelése
(1) Az érintett aktiváló hatóságok számára ajánlott, hogy saját makro
prudenciális politikai intézkedéseik elfogadása előtt értékeljék azok
végrehajtásának határokon átnyúló hatásait. Legalább a kockázati
kiigazításon és szabályozási arbitrázson keresztül működő átterjedési
csatornákat értékelni kell, az ERKT kézikönyv 11. fejezetében leírt
módszertan használatával.
(2) Az érintett aktiváló hatóságok számára ajánlott, hogy értékeljék:
a) a makroprudenciális politikai intézkedések országukban történő
végrehajtásának lehetséges határokon átnyúló hatásait (elszivár
gások és szabályozási arbitrázs); és
b) bármely javasolt makroprudenciális politikai intézkedés más
tagállamokra és az egységes piacra gyakorolt lehetséges hatá
rokon átnyúló hatásait.
(3) Az érintett aktiváló hatóságok számára ajánlott, hogy legalább
évente egyszer kísérjék figyelemmel az általuk bevezetett makropru
denciális politikai intézkedések határokon átnyúló hatásainak bekö
vetkezését és alakulását.
B. ajánlás – Értesítés és viszonosság iránti kérés az érintett ható
ságok saját makroprudenciális politikai intézkedései tekintetében
(1) Az érintett aktiváló hatóságok számára ajánlott, hogy a makropru
denciális politikai intézkedésekről azok elfogadásakor, de legkésőbb
az elfogadásuktól számított két héten belül értesítsék az ERKT-t. Az
értesítésnek tartalmaznia kell a határokon átnyúló hatásoknak, vala
mint a más érintett hatóságok által biztosítandó viszonosság szük
ségességének értékelését. Az EKRT kéri az érintett aktiváló hatósá
gokat, hogy az információkat angol nyelven, az ERKT honlapján
közzétett sablonok használatával biztosítsák.
▼M3
(2) Ha a más tagállamok által biztosított viszonosságot a vonatkozó
intézkedések eredményes működéséhez szükségesnek tekintik, az
érintett aktiváló hatóságok számára ajánlott, hogy az intézkedésről
való értesítéssel együtt nyújtsanak be viszonosság iránti kérést az
ERKT-hez. A kérésnek a lényeges jellegre vonatkozó javasolt
küszöbértéket is tartalmaznia kell.
▼B
(3) Ha valamely makroprudenciális politikai intézkedéseket ezen ajánlás
elfogadása előtt aktiváltak, vagy az intézkedések első bevezetésekor
nem tartották szükségesnek a viszonosságot, azonban az érintett
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▼B
aktiváló hatóság később úgy döntött, hogy e viszonosság szük
ségessé vált, az érintett aktiváló hatóságok számára ajánlott, hogy
nyújtsanak be viszonosság iránti kérést az ERKT-hez.
C. ajánlás – A más érintett hatóságok makroprudenciális politikai
intézkedései tekintetében biztosított viszonosság
▼M4
(1) Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy biztosítsák a viszonos
ságot a más érintett hatóságok által elfogadott azon makropruden
ciális politikai intézkedések tekintetében, amelyek tekintetében az
ERKT a viszonosság biztosítását ajánlotta. A viszonosság biztosí
tása ajánlott a következő, a mellékletben részletesebben leírt intéz
kedések tekintetében:
Észtország:
— az Észtországban engedélyezett valamennyi hitelintézet belföldi
kitettségeire a 2013/36/EU irányelv 133. cikkével összhangban
alkalmazott 1 százalékos rendszerkockázati tőkepufferráta;
Finnország:
— a Finnországban engedélyezett és a szabályozói tőkekövetelmé
nyek kiszámításához a belső minősítésen alapuló (IRB)
módszert használó hitelintézetekre az 575/2013/EU rendelet
458. cikke (2) bekezdése d) pontja vi. alpontjának megfelelően
alkalmazott, 15 százalékos alsó korlát a finnországi lakóegységet
terhelő jelzáloggal fedezett lakáscélú jelzáloghitelekre vonatkozó
átlagos kockázati súly tekintetében.
▼B
(2) Az érintett hatóságok számára ajánlott az ezen ajánlásban felsorolt
makroprudenciális politikai intézkedések tekintetében a viszonosság
biztosítása oly módon, hogy ugyanazt a makroprudenciális politikai
intézkedést hajtják végre, mint amelyet az aktiváló hatóság végre
hajtott. Ha a nemzeti jogszabályok nem biztosítják ugyanazt a
makroprudenciális politikai intézkedést, az érintett hatóságok
számára ajánlott, hogy a viszonosságot az ERKT-val történő konzul
tációt követően a jogrendszerükben rendelkezésre álló azon makro
prudenciális politikai intézkedés elfogadása útján biztosítsák, amely
az aktivált makroprudenciális politikai intézkedéssel leginkább
egyenértékű hatással jár.
(3) Amennyiben egy adott makroprudenciális politikai intézkedés tekin
tetében a viszonosság biztosítására vonatkozóan nem ajánlott vala
mely meghatározott határidő, az érintett hatóságok számára ajánlott,
hogy a viszonosságot biztosító makroprudenciális politikai intézke
déseket legkésőbb ezen ajánlás legutóbbi módosításának az Európai
Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított három
hónapon belül fogadják el. Az elfogadott és a viszonosságot bizto
sító intézkedéseknek lehetőség szerint azonos aktiválási dátummal
kell rendelkezniük.
D. ajánlás – A más érintett hatóságok makroprudenciális politikai
intézkedései tekintetében biztosított viszonosságról való értesítés
Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy a más érintett hatóságok
makroprudenciális politikai intézkedései tekintetében általuk biztosított
viszonosságról értesítsék az ERKT-t. Az értesítést legkésőbb a viszonos
ságot biztosító intézkedés elfogadásától számított egy hónapon belül
meg kell küldeni. Az ERKT kéri az értesítő hatóságokat, hogy az infor
mációkat angol nyelven, az ERKT honlapján közzétett sablon haszná
latával biztosítsák.

02016Y0312(02) — HU — 03.02.2018 — 003.001 — 4
▼B
2. SZAKASZ
VÉGREHAJTÁS

1. Értelmezés
Ennek az ajánlásnak az alkalmazásában a következő fogalommeg
határozásokat kell alkalmazni:
a) „aktiválás”: valamely makroprudenciális politikai intézkedés
nemzeti szinten történő alkalmazása;
b) „elfogadás”: valamely érintett hatóság által valamely makropru
denciális politikai intézkedés bevezetését, módosítását vagy tekin
tetében viszonosság biztosítását illetően hozott döntés;
c) „pénzügyi szolgáltatás”: bármely banki, hitel-, biztosítási, magánnyugdíjpénztári, befektetési vagy fizetéssel kapcsolatos szolgálta
tás;
d) „makroprudenciális politikai intézkedés”: bármely olyan intézke
dés, amely az 1092/2010/EU rendelet 2. cikkének c) pontjában
meghatározott valamely rendszerkockázat megelőzésével vagy
mérséklésével foglalkozik, és amelyet az érintett hatóság fogad
el vagy aktivál az uniós vagy a nemzeti jognak megfelelően;
e) „értesítés”: az érintett hatóságok által, az 1024/2013/EU rendelet
9. cikke alapján az EKB-t is beleértve, az ERKT-nek küldött
angol nyelvű írásbeli értesítés valamely makroprudenciális poli
tikai intézkedésről, többek között a 2013/36/EU irányelv
133. cikkével és az 575/2013/EU rendelet 458. cikkével össz
hangban, amely lehet valamely tagállamtól származó, viszonosság
iránti kérés is, többek között a 2013/36/EU irányelv 134. cikkének
(4) bekezdésével és az 575/2013/EU rendelet 458. cikkének (8)
bekezdésével összhangban;
f) „viszonosság”: olyan szabály, amelynek alapján valamely ország
érintett hatósága a joghatósága alá tartozó pénzügyi intézmé
nyekre ugyanazt a makroprudenciális politikai intézkedést alkal
mazza, mint amelyet az érintett aktiváló hatóság egy másik
országban meghatároz, vagy azzal egyenértékű intézkedést alkal
maz, amennyiben ezen intézmények az utóbbi országban ugyan
annak a kockázatnak vannak kitéve;
g) „érintett aktiváló hatóság”: azon érintett hatóság, amely nemzeti
szinten valamely makroprudenciális politikai intézkedés alkalma
zásáért felelős;
h) „érintett hatóság”: makroprudenciális politikai intézkedések elfo
gadásával és/vagy aktiválásával megbízott hatóság, így többek
között:
i. a 2013/36/EU irányelv 4. fejezetével és az 575/2013/EU ren
delet 458. cikkével összhangban valamely kijelölt hatóság, az
575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 40. pontjában
meghatározott illetékes hatóság, az 1024/2013/EU rendelet
9. cikkének (1) bekezdésével összhangban az EKB; vagy
ii. az ERKT/2011/3 európai rendszerkockázati testületi ajánlás
ban (1) meghatározott célkitűzésekkel, szabályokkal, hatás
körökkel, elszámoltathatósági követelményekkel és más
jellemzőkkel rendelkező makroprudenciális hatóság;
(1) Az Európai Rendszerkockázati Testület ajánlása (2011. december 22.) a
nemzeti hatóságok makroprudenciális felhatalmazásáról (ERKT/2011/3)
(HL C 41., 2012.2.14., 1. o.).
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▼M3
i) „a jelentős jellegre vonatkozó küszöbérték”: az a mennyiségi
küszöb, amely alatt egy adott pénzügyi szolgáltatónak az azono
sított makroprudenciális kockázattal szemben abban az országban
fennálló kitettsége, ahol az aktiváló hatóság a makroprudenciális
politikai intézkedést alkalmazza, nem jelentősnek tekinthető.
▼B
2. Mentességek
▼M3
(1) Az érintett hatóságok mentesíthetik a joghatóságuk alá tartozó
valamely pénzügyi szolgáltatót valamely meghatározott, viszo
nosságot biztosító makroprudenciális politikai intézkedés alkal
mazása alól, amennyiben e pénzügyi szolgáltató az azonosított
makroprudenciális kockázattal szemben nem jelentős kitettséggel
rendelkezik abban az országban, ahol az érintett aktiváló hatóság
a szóban forgó makroprudenciális politikai intézkedést alkal
mazza (de minimis elv). Az ERKT kéri az érintett hatóságokat,
hogy jelentsék be az ERKT-nek az ilyen mentességeket, az
ERKT honlapján közzétett, a viszonosságot biztosító intézkedé
sekről való értesítésére szolgáló sablon használatával.
A de minimis elv alkalmazása céljára az ERKT a jelentős jellegre
vonatkozó, az érintett aktiváló hatóság által az 1. szakasz B(2)
ajánlásának megfelelően javasoltakon alapuló küszöbértéket
ajánl. A küszöbérték kalibrálásának az ERKT által meghatározott
bevált gyakorlatokat kell követnie. A jelentős jellegre vonatkozó
küszöbérték a küszöbérték ajánlott maximális szintjének felel
meg. A viszonosságot biztosító érintett hatóságok alkalmazhatják
a javasolt küszöbértéket, országukra vonatkozóan adott esetben
meghatározhatnak alacsonyabb küszöbértéket, vagy az intézkedés
tekintetében biztosíthatnak viszonosságot a jelentős jellegre
vonatkozó küszöbérték nélkül. A de minimis elv alkalmazása
során a hatóságoknak szorosan figyelemmel kell kísérniük,
hogy mutatkozik-e elszivárgás vagy szabályozási arbitrázs, és
szükség esetén meg kell szüntetniük a szabályozási hézagot.
▼B
(2) Ha az érintett hatóságok az intézkedés tekintetében már azelőtt
biztosították a viszonosságot, és azt közzétették, mielőtt az intéz
kedés tekintetében ebben az ajánlásban a viszonosság biztosítását
ajánlották volna, a viszonosságot biztosító intézkedést nem kell
módosítani akkor sem, ha az eltér az aktiváló hatóság által végre
hajtott intézkedéstől.
3. Határidők és jelentéstétel
(1) Az érintett hatóságoknak jelentést kell tenniük az ERKT-nek és a
Tanácsnak az ezen ajánlás nyomán hozott intézkedésekről, vagy
az intézkedés mellőzését megfelelően meg kell indokolniuk.
Jelentést kétévente kell küldeni, és az első jelentést 2017. június
30-ig kell megküldeni. A jelentéseknek legalább a következőket
kell tartalmazniuk:
a) a meghozott intézkedések érdemére és időpontjára vonatkozó
tájékoztatás;
b) a meghozott intézkedések működésének ezen ajánlás célkitű
zései szempontjából történő értékelése;
c) a de minimis elv alapján biztosított mentességek, valamint az
intézkedés esetleges mellőzése vagy az ezen ajánlástól való
esetleges eltérések (a késedelmet is beleértve) részletes indo
kolása.
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▼B
(2) Megosztott feladatkörök esetén az érintett hatóságoknak egyez
tetniük kell egymással annak érdekében, hogy megfelelő időben
szolgáltassák a szükséges információkat.
(3) Az érintett hatóságokat az ERKT ösztönzi arra, hogy a javasolt
makroprudenciális politikai intézkedésekről a lehető legkorábban
tájékoztassák az ERKT-t.
(4) Valamely viszonosságot biztosító makroprudenciális politikai
intézkedés akkor minősül egyenértékűnek, ha a lehetséges
mértékben:
a) azonos gazdasági hatással jár;
b) azonos hatályú; és
c) meg nem felelés esetén azonos következmények (szankciók)
kapcsolódnak hozzá.
▼M3
4. Az ajánlás módosítása
Az igazgatótanács dönt arról, hogy ezen ajánlást mikor kell módosí
tani. Az ilyen módosítások kiterjednek különösen az olyan újabb
vagy módosított makroprudenciális politikai intézkedésekre, amelyek
tekintetében a C. ajánlás értelmében viszonosság biztosítandó, vala
mint az egyes intézkedésekre vonatkozó információkat tartalmazó
kapcsolódó mellékletekre, az ERKT által meghatározott, a jelentős
jellegre vonatkozó küszöbértéket is ideértve. Az igazgatótanács
továbbá meghosszabbíthatja az előző bekezdésekben meghatározott
határidőket, amennyiben egy vagy több ajánlás teljesítése érdekében
jogalkotási kezdeményezésekre van szükség. Az igazgatótanács külö
nösen dönthet úgy, hogy ezt az ajánlást az uniós jog szerinti kötelező
elismerési keret Európai Bizottság általi felülvizsgálatát követően,
vagy az ezen ajánlással létrehozott önkéntes viszonossági szabály
működésével összefüggésben szerzett tapasztalatok alapján módo
sítja.
▼B
5. Figyelemmel kísérés és értékelés
(1) Az ERKT titkársága:
a) támogatást nyújt az érintett hatóságoknak az összehangolt
jelentéstétel elősegítése, a megfelelő sablonok biztosítása, és
szükség esetén a megfelelésre vonatkozó eljárás és határidők
részletezése útján;
b) ellenőrzi az érintett hatóságok általi megfelelést, ideértve
szükség esetén, kérésükre támogatás nyújtását, és a megfele
lésről szóló jelentéseket nyújt be az igazgatótanácsnak.
(2) Az igazgatótanács értékeli az érintett hatóságok által jelentett
intézkedéseket és indokolásokat, és adott esetben dönt arról,
hogy ezt az ajánlást betartották-e, és hogy az érintett hatóságok
megfelelő indokolást adtak-e az intézkedés mellőzésére.
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▼M4
MELLÉKLET
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 hitel
intézet belföldi kitettségeire a 2013/36/EU irányelv 133. cikkével össz
hangban alkalmazott 1 százalékos rendszerkockázati tőkepufferrátát
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) bekezdé
sével összhangban biztosítsák a viszonosságot a belföldön engedélyezett
intézmények Észtországban található kitettségeire vonatkozóan. E
bekezdés alkalmazásában a C(3) ajánlásban meghatározott határidő alkal
mazandó.

(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 bizto
sítsák a viszonosságot a belföldön engedélyezett intézmények Észt
országban található kitettségeire vonatkozóan. Az érintett hatóságok
számára ajánlott, hogy az egyenértékű intézkedést hat hónapon belül
fogadják el.

Finnország
A belső minősítésen alapuló (IRB) módszert használó hitelintézetekre (a
továbbiakban: IRB-hitelintézetek) az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2)
bekezdése d) pontjának vi. alpontja alapján alkalmazandó, hitelintézet-speci
fikus 15 %-os minimális szint a finnországi lakóegységet terhelő jelzáloggal
fedezett hitelekre vonatkozó átlagos kockázati súly tekintetében.

I.

Az intézkedés leírása
(1) Az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontja vi. alpont
jának megfelelően alkalmazott finn intézkedést egy hitelintézet-specifi
kus, az IRB-hitelintézetekre alkalmazandó, a finnországi lakóegységgel
fedezett lakáscélú jelzáloghitelek átlagos kockázati súlyára vonatkozó és
portfólió-szinten érvényesülő 15 %-os alsó korlát alkotja.

(2) A de minimis elv viszonosságot biztosító tagállamok általi esetleges
alkalmazásának irányítása érdekében az intézkedéshez a jelentős jellegre
vonatkozó küszöbérték kapcsolódik, amely a finnországi lakáscélú jelzá
loghitelek piacának való 1 milliárd euro összegű kitettségnek felel meg.

II. Viszonosság
(3) Az 575/2013/EU rendelet 458. cikkének (5) bekezdésével összhangban a
vonatkozó tagállamok érintett hatóságai számára ajánlott, hogy a finn
intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot és az intézkedést
alkalmazzák az IRB-hitelintézetek finnországi lakóegységgel fedezett
olyan lakossági jelzáloghitelekből álló portfólióira vonatkozóan, amely
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hiteleket belföldön engedélyezett, Finnországban található fióktelepek
bocsátották ki. E bekezdés alkalmazásában a C(3) ajánlásban meghatá
rozott határidő alkalmazandó.
(4) Az érintett hatóságok számára ajánlott továbbá, hogy a finn intézkedés
tekintetében biztosítsák a viszonosságot és az intézkedést alkalmazzák az
IRB-hitelintézetek finnországi lakóegységgel fedezett olyan lakossági
jelzáloghitelekből álló portfólióira vonatkozóan, amely hiteleket az orszá
gukban letelepedett hitelintézetek határokon átnyúlóan közvetlenül
bocsátották ki. E bekezdés alkalmazásában a C(3) ajánlásban meghatá
rozott határidő alkalmazandó.
(5) A C(2) ajánlással összhangban az érintett hatóságok számára ajánlott,
hogy az ERKT-vel való konzultációt követően az országukban elérhető
olyan makroprudenciális politikai intézkedést alkalmazzanak, amely a
fent említett viszonossággal leginkább egyenértékű hatással rendelkezik,
beleértve a 2013/36/EU irányelv VII. címe 2. fejezetének IV. szaka
szában rögzített felügyeleti intézkedések elfogadását és felügyeleti hatás
köröket is. Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az egyenértékű
intézkedést négy hónapon belül fogadják el.
(6) Ahol nincsenek más vonatkozó tagállamban engedélyezett, Finn
országban található fiókteleppel rendelkező vagy Finnországban közvet
lenül pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó, a finnországi jelzáloghitel-piaccal
szemben 1 milliárd euro vagy azt meghaladó kitettséggel rendelkező
IRB-hitelintézetek, a vonatkozó tagállamok érintett hatóságai dönthetnek
úgy, hogy az ERKT/2015/2 ajánlás 2.2.1. szakaszában foglaltak szerint
nem biztosítják a viszonosságot. Ebben az esetben az érintett hatósá
goknak figyelemmel kell kísérniük a kitettségek jelentős jellegét, és
számukra ajánlott, hogy biztosítsák a viszonosságot, amennyiben egy
IRB-hitelintézet túllépi az 1 milliárd eurós küszöbértéket.
III. A jelentős jellegre vonatkozó küszöbérték
(7) Az ERKT/2015/2 ajánlás 2.2.1. szakaszával összhangban a vonatkozó
tagállam érintett hatóságai mentességet biztosíthatnak azon egyes IRBhitelintézetek számára, amelyek a finnországi lakóegységgel fedezett
lakossági jelzáloghitelekből álló nem jelentős, vagyis a jelentős jellegre
vonatkozó 1 milliárd euro összegű küszöbérték alatti portfólióval rendel
keznek. Ebben az esetben az érintett hatóságoknak figyelemmel kell
kísérniük a kitettségek jelentős jellegét, és számukra ajánlott, hogy bizto
sítsák a viszonosságot, amennyiben egy IRB-hitelintézet túllépi az 1
milliárd eurós küszöbértéket.

