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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA
(2017. április 4.)
az uniós jogszabályokban biztosított egyes választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes
nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő
gyakorlására vonatkozó közös előírásokról
(EKB/2017/10)
(2017/C 120/02)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos
külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1), és különösen
annak 4. cikke (3) bekezdésére, valamint 6. cikke (1) bekezdésére és (5) bekezdésének c) pontjára,
mivel:
(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) felelős az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) hatékony és következetes
működéséért. Felügyeli a rendszer működését valamennyi részt vevő tagállamban a magas színvonalú felügyelet
következetes alkalmazásának biztosítása és a felügyeleti eredmények következetességének biztosítása érdekében.

(2)

Az EKB-nak biztosítania kell a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelmények következetes alkalmazását
a részt vevő tagállamokban, az 1024/2013/EU rendelet és a 468/2014/EU európai központi banki rendelet
(EKB/2014/17) (2) alapján.

(3)

Az EKB – mint az 1024/2013/EU rendelet alapján a jelentősnek minősülő hitelintézetek tekintetében erre hatás
körrel rendelkező hatóság – több választási lehetőséget és mérlegelési jogkört gyakorolt, amelyeket az (EU)
2016/445 európai központi banki rendelet (EKB/2016/4) (3) tartalmaz. Ezenkívül az uniós jogszabályokban
biztosított választási lehetőségekről és mérlegelési jogkörökről szóló, 2016. novemberi útmutatójában (a további
akban: EKB-útmutató) az EKB egyes további választási lehetőségeknek az 1024/2013/EU rendelet 6. cikkének
(4) bekezdése, valamint a 468/2014/EU rendelet IV. része és 147. cikkének (1) bekezdése alapján jelentősnek
minősülő hitelintézetek kérelmeinek egyedi értékelését követő eseti alapon történő gyakorlására vonatkozó közös
előírásokat határoz meg.

(4)

Az illetékes nemzeti hatóságok között a választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök egyedi gyakorlásának vizs
gálata során követendő közös felügyeleti megközelítés előmozdítása érdekében az EKB az 1024/2013/EU rendelet
4. cikkének (3) bekezdése alapján ajánlást fogadhat el a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények kérelmeinek
értékelése során alkalmazandó előírásokról.

(5)

A választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök egyedi gyakorlására vonatkozó közös előírások egyrészt az SSMen belül a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények felügyelete terén a következetesség, eredményesség és átlát
hatóság előmozdítása, és másrészt szükség esetén a jelentős és kevésbé jelentősnek minősülő intézmények közötti
egyenlő bánásmód, valamint a részt vevő tagállamokban az összes hitelintézet számára egyenlő versenyfeltételek
előmozdítása érdekében szükséges. Ugyanakkor figyelembe kell venni az arányosság elvét és a felügyelt hitelinté
zetek jogos elvárásait.

(6)

Ennek érdekében az EKB azonosított néhány olyan választási lehetőséget és mérlegelési jogkört az EKB-útmutató
ban szereplők között, amelyeket helyénvaló lenne azonos módon gyakorolni a jelentős és a kevésbé jelentősnek
minősülő intézmények esetében. Az EKB emellett azonosított néhány további választási lehetőséget és mérlegelési
jogkört, ezek között az 575/2013/EU rendelet 380. cikkében és 420. cikkének (2) bekezdésében előírt két álta
lános jellegű választási lehetőséget, illetve mérlegelési jogkört, amelyek gyakorlására vonatkozóan különleges
megközelítést javasol a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények esetében.

(7)

Az összevont alapú felügyelethez és a prudenciális követelményektől való eltekintéshez kapcsolódó választási
lehetőségek és mérlegelési jogkörök tekintetében az EKB-útmutató II. szakaszának 1. fejezetében szereplő aján
lásokkal összhangban az illetékes nemzeti hatóságok számára ajánlott, hogy az ilyen mentesítések egyedi meg
adása során körültekintő megközelítést kövessenek. A határokon átnyúló szintű likviditási mentesítéseket illetően
az EKB különleges megközelítést ajánl a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények esetében, tekintettel arra,
hogy nem minden, az EKB-útmutatóban a kérelmek értékelésére vonatkozóan szereplő előírás releváns ezen
intézmények esetében.

(1) HL L 287., 2013.10.29., 63. o.
(2) Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai
Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer lét
rehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).
(3) Az Európai Központi Bank (EU) 2016/445 rendelete (2016. március 14.) az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek
és mérlegelési jogkör gyakorlásáról (EKB/2016/4) (HL L 78., 2016.3.24., 60. o.).
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(8)

Az SSM egészében következetes és prudens megközelítést kell követni az EKB-útmutató II. szakaszának 2. és
3. fejezetében foglalt, a szavatoló tőkéhez és a tőkekövetelményekhez kapcsolódó választási lehetőségeket és mér
legelési jogköröket illetően, mivel e felügyeleti határozatok hatással vannak a rendelkezésre álló szavatoló tőkére
és annak minőségére. Ugyanez vonatkozik a kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokra és járulékos tőkeinstru
mentumokra vagy kisebbségi részesedésekre, amelyek bizonyos feltételek mellett beszámíthatók a figyelembe
vehető szavatoló tőkébe. Továbbá az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében az SSM-ben valamennyi
hitelintézetre következetesen kell alkalmazni a sztenderd módszert, a belső minősítésen alapuló módszert, a belső
modell módszerét és a belső modell megközelítést a szavatolótőke-követelmények kiszámítására. Szintén e célból
az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) a csoporton belüli kitettségekhez kapcsolódó sza
vatolótőke-követelmények kiszámítása céljából nulla százalékos kockázati súly alkalmazásának megengedését ille
tően rögzített követelményeknek való megfelelés értékelésének közös előírásokon kell alapulnia. Az EKB
ugyanakkor azonosított néhány olyan, a szavatoló tőkéhez és a tőkekövetelményekhez kapcsolódó választási
lehetőséget és mérlegelési jogkört, amelyek tekintetében a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények esetében
különleges megközelítésre van szükség.

(9)

Az intézményvédelmi rendszert kialakított intézményekre vonatkozó választási lehetőségek és mérlegelési jogkö
rök esetében ajánlott a prudenciális mentesítés iránti kérelmek értékelésére vonatkozóan az EKB-útmutató
II. szakaszának 4. fejezetében foglaltak szerinti közös előírások alkalmazása a következetes felügyelet elérése érde
kében, tekintettel arra, hogy az intézményvédelmi rendszerek tipikusan jelentős és kevésbé jelentősnek minősülő
intézményeket is magukban foglalnak. Ugyanakkor az 575/2013/EU rendelet 49. cikkének (3) bekezdése szerinti,
intézményvédelmi rendszerekhez tartozó intézményekben fennálló részesedések tekintetében különleges megkö
zelítés ajánlott a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények esetében, ezen intézmények adminisztratív terheinek
lehetőség szerinti csökkentése érdekében.

(10)

A nagykockázat-vállalási követelményeknek való megfelelést illetően az EKB-útmutató II. szakaszának 5. fejezeté
ben a jelentős intézmények tekintetében bemutatott megközelítést a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények
esetében is követni kell az SSM valamennyi hitelintézete tekintetében a nagykockázat-vállalások prudens kezelésé
nek ösztönzése érdekében, a koncentrációs kockázatok megfelelő kezelése és korlátozása céljából.

(11)

Az EKB a likviditási követelményekhez kapcsolódó választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök tekintetében az
EKB-útmutató II. szakaszának 6. fejezetében foglaltak szerinti következetes és körültekintő megközelítést javasol,
mivel e választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök hatással vannak a likviditásfedezeti rátára vonatkozó köve
telmények kiszámítására, például egyes beáramlások és kiáramlások kezelésének meghatározása révén. A mérle
gen kívüli, kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos termékekhez kapcsolódó kiáramlási arányokat illetően az
illetékes nemzeti hatóságok alkalmazhatnak 5 % alatti kiáramlási arányt, amennyiben az alkalmazandó kiáramlási
arány statisztikai bizonyítékok alapján került kalibrálásra.

(12)

A 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 21. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, központi
szervhez tartósan kapcsolt hitelintézetekre vonatkozó mentesítés gyakorlását illetően az EKB-útmutató II. szaka
szának 8. fejezetében szereplő megközelítés ajánlott a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények esetében az
egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében.

(13)

Az irányítási rendszerekhez és a prudenciális felügyelethez kapcsolódó választási lehetőségek és mérlegelési
jogkörök tekintetében az EKB-útmutató II. szakaszának 11. fejezetében foglaltak szerinti, körültekintő és követke
zetes megközelítés ajánlott annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi hitelintézetre megfelelő irányítási köve
telmények vonatkozzanak. Ugyanakkor az arányosság elvére figyelemmel különleges megközelítés indokolt
a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények esetében a kockázati és az audit bizottság összevonását illetően.

(14)

Ez az ajánlás kiterjed továbbá a hatóságok közötti együttműködéshez kapcsolódó választási lehetőségekre és mér
legelési jogkörökre, mivel biztosítani kell az SSM-en belüli zökkenőmentes együttműködést.

(15)

A 2013/36/EU irányelv 115. cikkének (2) bekezdése szerinti, a részt nem vevő tagállamokban található hitelinté
zetek felügyeletéről szóló kétoldalú megállapodásokat illetően különleges megközelítésre van szükség a kevésbé
jelentősnek minősülő intézmények esetében, mivel ez a választási lehetőség az engedélyezésért felelős illetékes
hatóság számára áll rendelkezésre. Az 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja, valamint
9. cikke értelmében az SSM-en belül az EKB kizárólagos hatáskörébe tartozik a hitelintézetek engedélyeinek
kiadása és ezen engedélyek visszavonása, ezért az EKIB-nak szerepet kell játszania a részt nem vevő tagál
lamokban található hitelintézetek felügyeletéről szóló kétoldalú megállapodások kialakításában,

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra
vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) 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 (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).
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ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I.
1.

Tárgy és hatály
Ez az ajánlás az uniós jogszabályokban biztosított egyes választási lehetőségeknek és mérlegelési jogköröknek az
illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlására
vonatkozó elveket határoz meg.

2.

Fogalommeghatározások
Ezen ajánlás alkalmazásában az 1024/2013/EU rendeletben, a 468/2014/EU rendeletben (EKB/2014/17), az
575/2013/EU rendeletben, a 2013/36/EU irányelvben és az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági ren
deletben (1) szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.
MÁSODIK RÉSZ

AZON VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS MÉRLEGELÉSI JOGKÖRÖK, AMELYEK TEKINTETÉBEN KÜLÖNLEGES
MEGKÖZELÍTÉS AJÁNLOTT A KEVÉSBÉ JELENTŐSNEK MINŐSÜLŐ INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
II.
A prudenciális követelményektől való eltekintés
1.

Az 575/2013/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdése: határokon átnyúló szintű likviditási mentesítések
A határokon átnyúló szintű likviditási mentesítés iránti kérelmek vizsgálata során az illetékes nemzeti hatóságoknak
értékelniük kell az 575/2013/EU rendelet 8. cikkének (1) és (3) bekezdésében rögzített valamennyi feltétel teljesülé
sét, alkalmazva az EKB-útmutató II. szakasza 1. fejezetének 4. pontjában szereplő értékelési előírásokat,
a 8. cikk (3) bekezdésének b) pontjára vonatkozó előírások kivételével.
III.
Tőkekövetelmények

1.

Az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (1) bekezdése: fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek
A fedezett kötvények formájában fennálló kitettségeket illetően az illetékes nemzeti hatóságnak egyeztetnie kell az
EKB-val az érintett részt vevő tagállamban fennálló jelentős potenciális koncentrációs problémák értékelését ille
tően, mielőtt arról határozna, hogy részlegesen eltekint-e az 575/2013/EU rendelet 129. cikke (1) bekezdése
c) pontjának alkalmazásától és a kibocsátó intézmény fennálló fedezett kötvényállománya névértékének legfeljebb
10 %-áig engedélyezi a 2. hitelminőségi besorolást.

2.

Az 575/2013/EU rendelet 311. cikkének (2) bekezdése: a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek
kezelése

2.1. Az illetékes nemzeti hatóságnak engedélyeznie kell a hitelintézet számára, hogy egy adott központi szerződő féllel
szembeni kereskedési kitettségei és garanciaalap-hozzájárulásai viszonylatában az 575/2013/EU rendelet
310. cikkében foglalt eljárást alkalmazza, amennyiben az adott központi szerződő fél az 575/2013/EU rendelet
311. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint értesítette a hitelintézetet, hogy a továbbiakban nem számítja ki
a KCCP (feltételezett tőke) értékét.
2.2. A 2.1. pont alkalmazásában azon indokok megalapozottságának vizsgálata során, amelyekre hivatkozással
a központi szerződő fél felhagyott a KCCP (feltételezett tőke) számításával, az illetékes nemzeti hatóságoknak alkal
mazniuk kell az EKB által az ugyanazon központi szerződő fél tekintetében az indokok ellenőrzését követően
levont következtetéseket.
(1) A Bizottság (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi ren
deletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17.,
1. o.).
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Az 575/2013/EU rendelet 380. cikke: mentesítés rendszerszintű zavar esetén

3.1. Amennyiben az 575/2013/EU rendelet 380. cikke értelmében vett rendszerszintű zavar következik be, amelyet az
EKB nyilvános nyilatkozata erősít meg, mindaddig, amíg az EKB nyilvános nyilatkozatot nem ad ki arról, hogy az
abban megjelölt helyzet rendeződött, az EKB-nak értékelnie kell ezt a zavart és az illetékes nemzeti hatóságoknak
alkalmazniuk kell az EKB értékelésének következtetéseit és gyakorolniuk kell az 575/2013/EU rendelet 380. cikké
ben szereplő választási lehetőséget. Ebben az esetben:
a) a hitelintézetektől nem kell megkövetelni, hogy megfeleljenek az 575/2013/EU rendelet 378. és 379. cikkében
meghatározott szavatolótőke-követelményeknek; és
b) ha a partner nem tudja rendezni az ügyletet, az a hitelkockázat szempontjából nem tekinthető nemteljesítésnek.
3.2. Amennyiben egy illetékes nemzeti hatóság az 575/2013/EU rendelet 380. cikke értelmében vett rendszerszintű
zavar bekövetkezését megerősítő nyilvános nyilatkozat közzétételét tervezi, az ilyen nyilatkozat közzététele előtt
egyeztetnie kell erről az EKB-val.
IV.
Intézményvédelmi rendszerek
1.

Az 575/2013/EU rendelet 49. cikkének (3) bekezdése: az intézményvédelmi rendszerhez tartozó
intézményekben fennálló részesedések levonása

1.1. A szavatolótőke-instrumentumok állománya le nem vonásának engedélyezése iránti kérelem esetén az illetékes nem
zeti hatóságoknak a EKB-útmutató II. szakasza 4. fejezetének 4. pontjában rögzített előírásokat kell alkalmazniuk
annak értékeléséhez, hogy az 575/2013/EU rendelet 49. cikke (3) bekezdésében foglalt valamennyi feltétele teljesül-e.
1.2. Az illetékes nemzeti hatóság engedélyezheti egy intézményvédelmi rendszer részére, hogy a rendszerhez tartozó
valamennyi kevésbé jelentősnek minősülő intézmény nevében az 575/2013/EU rendelet 49. cikkének (3) bekezdése
szerinti engedély iránti kérelmet nyújtson be. Ebben az esetben az illetékes nemzeti hatóság az 575/2013/EU rende
let 49. cikke (3) bekezdése szerinti engedélyező határozatot hozhat, amely a kérelemben felsorolt valamennyi
kevésbé jelentősnek minősülő intézményre alkalmazandó.
V.
Likviditás
1.

Az 575/2013/EU rendelet 420. cikkének (2) bekezdése: likviditáskiáramlások

1.1. Az (EU) 2016/445 rendelet 11. cikkével összhangban az illetékes nemzeti hatóságoknak az 575/2013/EU rendelet
429. cikkében és I. mellékletében említett, mérlegen kívüli, kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos termékekre
vonatkozóan 5 %-os likviditáskiáramlási arányt kell meghatározniuk, amelyet a hitelintézeteknek a likviditáskiáram
lások értékelése során kell alkalmazniuk. Az illetékes nemzeti hatóságnak elő kell írnia a hitelintézetek számára, hogy
a megfelelő kiáramlásokat a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (1) megfelelően jelentsék számára.
1.2. Az 1.1. ponttól eltérően az illetékes nemzeti hatóság statisztikai bizonyítékok alapján meghatározhat 5 % alatti
kiáramlási arányt az érintett tagállamokban székhellyel rendelkező kevésbé jelentősnek minősülő intézményekre
vonatkozóan.
VI.
Prudenciális felügyelet
1.

A 2013/36/EU irányelv 76. cikkének (3) bekezdése: közös kockázati és audit bizottság

1.1. Azon kevésbé jelentősnek minősülő intézmények (azon hitelintézeteket is beleértve, amelyek a csoport leányvállala
tai) tekintetében, amelyek nem minősülnek jelentősnek a 2013/36/EU irányelv 76. cikke (3) bekezdésének értelmé
ben, az illetékes nemzeti hatóságoknak gyakorolniuk kell a közös kockázati és audit bizottság engedélyezésére
vonatkozó választási lehetőséget.
1.2. Az illetékes nemzeti hatóságoknak a 2013/36/EU irányelv 76. cikke (3) bekezdésének értelmében vett, a hitelintézet
méreténél, belső szervezeténél, valamint tevékenységének jellegénél, nagyságrendjénél és összetettségénél fogva meg
állapítható jelentős jellege értékelését az EKB-útmutató II. szakasza 11. fejezetének 3. pontjában szereplő értékelési
előírásoknak megfelelően kell elvégezniük.
1.3. Amennyiben a 2013/36/EU irányelvet átültető nemzeti jog már rendelkezik az EKB-útmutató II. szakasza 11. feje
zetének 3. pontjában szereplő előírásoktól eltérő kritériumokról, úgy az illetékes nemzeti hatóságoknak a nemzeti
jogban rögzített kritériumokat kell alkalmazniuk.
(1) A Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 16.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rende
let szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.).
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A 2013/36/EU irányelv 115. cikkének (2) bekezdése: a részt nem vevő tagállamokbeli hitelintézetek
felügyeletére vonatkozó kétoldalú megállapodások

2.1. Tekintettel az EKB-nak az SSM-en belül a hitelintézetek induláskori engedélyezésére vonatkozó hatáskörére, vala
mint az illetékes nemzeti hatóságoknak a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények prudenciális felügyeletére
vonatkozó hatáskörére, az illetékes nemzeti hatóságoknak be kell jelenteniük az EKB-nak az arra irányuló szándé
kukat, ha a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények közvetlen felügyeletére vonatkozó hatáskörüket át kívánják
ruházni arra az illetékes hatóságra, amely a kevésbé jelentősnek minősülő intézmény anyavállalatát engedélyezte és
felügyeli, illetve, hogy a más tagállamban engedélyezett leányvállalat hitelintézet felügyeletét átvállalják. Az EKB
mint a hitelintézetek engedélyezésére hatáskörrel rendelkező hatóság, az érintett illetékes nemzeti hatósággal együtt,
a részt vevő tagállamokban az anyavállalat vagy leányvállalat jelenlegi felügyeletére hatáskörrel rendelkező illetékes
nemzeti hatóság nevében együtt fog működni a felügyeleti hatáskör átruházására vagy átvállalására irányuló
kétoldalú megállapodás létrehozásában.
2.2. A 2.1. pont a következő esetekre alkalmazandó:
a) egy illetékes nemzeti hatóság azt tervezi, hogy átruházza valamely kevésbé jelentősnek minősülő intézmény
közvetlen felügyeletére vonatkozó hatáskörét arra az illetékes nemzeti hatóságra, amely az anyavállalatot engedé
lyezte és felügyeli; és
b) egy illetékes nemzeti hatóság mint a hitelintézet anyavállalat közvetlen felügyeletét ellátó hatóság át kívánja vál
lalni egy másik tagállamban engedélyezett leányvállalat hitelintézet felügyeletét, vagy erre felkérték.
HARMADIK RÉSZ
ESETI ALAPON GYAKOROLT VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS MÉRLEGELÉSI JOGKÖRÖK, AMELYEK
TEKINTETÉBEN VALAMENNYI HITELINTÉZET VONATKOZÁSÁBAN KÖZÖS MEGKÖZELÍTÉST KELL
KÖVETNI
VII.
Azon eseti alapon gyakorolandó választási lehetőségeket és mérlegelési jogköröket, amelyek tekintetében a jelentős és
a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek vonatkozásában közös megközelítést kell követni, a melléklet tartalmazza.
Az illetékes nemzeti hatóságoknak ezeket a választási lehetőségeket és mérlegelési jogköröket a kevésbé jelentősnek
minősülő intézmények vonatkozásában a mellékletben szereplő referenciatáblázatnak megfelelően kell gyakorolniuk.
NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
VIII.
Záró rendelkezés
Ennek az ajánlásnak a címzettjei a részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságai.
Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. április 4-én.

az EKB elnöke
Mario DRAGHI
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MELLÉKLET

A választási lehetőség és/vagy mérlegelési jogkör jogalapja

Ajánlott megközelítés: a választási lehetőségekkel és mérlegelési
jogkörökkel kapcsolatos, jelentős intézményekre vonatkozó politi
kával való összhang

Konszolidált felügyelet és a prudenciális követelményektől való eltekintés
Az 575/2013/EU rendelet 7. cikkének (1), (2) és (3) bekez Az EKB-útmutató II. szakasza 1. fejezetének 3. pontja
dése: tőkével kapcsolatos mentesítések
A 575/2013/EU rendelet 8. cikkének (1) és (2) bekezdése:
likviditással kapcsolatos mentesítések

Az EKB-útmutató II. szakasza 1. fejezetének 4. pontja

Az 575/2013/EU rendelet 9. cikke: az egyedi konszolidáció Az EKB-útmutató II. szakasza 1. fejezetének 5. pontja
módszere
Az 575/2013/EU rendelet 10. cikkének (1) és (2) bekez
dése: központi szervhez tartósan kapcsolt hitelintézetek
mentesítése

Az EKB-útmutató II. szakasza 1. fejezetének 6. pontja

Az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése: az
Az EKB-útmutató II. szakasza 1. fejezetének 8. pontja
eszközök és a mérlegen kívüli tételek értékelése –
a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok prudenciá
lis célokra történő alkalmazása
Szavatolótőke
Az 575/2013/EU rendelet 49. cikkének (1) bekezdése:
biztosítókban fennálló részesedések levonása

Az EKB-útmutató II. szakasza 2. fejezetének 4. pontja

Az 575/2013/EU rendelet 49. cikkének (2) bekezdése:
pénzügyi ágazatbeli szervezetekben fennálló részesedések
levonása

Az EKB-útmutató II. szakasza 2. fejezetének 5. pontja

Az 575/2013/EU rendelet 78. cikke (1) bekezdésének
b) pontja: a szavatolótőke csökkentése – tőkekövetelmény
hez képesti többlet mértéke

Az EKB-útmutató II. szakasza 2. fejezetének 6. pontja

Az 575/2013/EU rendelet 78. cikkének (3) bekezdése:
a szavatolótőke csökkentése – hitelegyesülések, takarék
pénztárak és szövetkezetek

Az EKB-útmutató II. szakasza 2. fejezetének 7. pontja

Az 575/2013/EU rendelet 83. cikkének (1) bekezdése:
Az EKB-útmutató II. szakasza 2. fejezetének 9. pontja
különleges célú gazdasági egység által kibocsátott kiegé
szítő alapvető tőkeinstrumentumokra és járulékos tőkeinst
rumentumokra vonatkozó mentesítés
Az 575/2013/EU rendelet 84. cikkének (5) bekezdése:
a konszolidált elsődleges alapvető tőkébe beszámított
kisebbségi részesedések

Az EKB-útmutató II. szakasza 2. fejezetének 10. pontja

Tőkekövetelmények
Az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (6) bekezdése:
a kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítása –
csoporton belüli kitettségek

Az EKB-útmutató II. szakasza 3. fejezetének 3. pontja

Az 575/2013/EU rendelet 162. cikkének (1) bekezdése:
kitettségek lejárata

Az EKB-útmutató II. szakasza 3. fejezetének 5. pontja
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Az 575/2013/EU rendelet 225. cikkének (2) bekezdése:
volatilitási korrekciók saját becslései

Az EKB-útmutató II. szakasza 3. fejezetének 7. pontja

A 575/2013/EK rendelet 243. cikkének (2) bekezdése és
244. cikke (2) bekezdésének második albekezdése: jelentős
kockázat átruházása

Az EKB-útmutató II. szakasza 3. fejezetének 8. pontja

Az 575/2013/EU rendelet 283. cikkének (3) bekezdése:
a belső modell módszer bevezetése

Az EKB-útmutató II. szakasza 3. fejezetének 9. pontja

Az 575/2013/EU rendelet 284. cikkének (4) és (9) bekez
dése: a kitettségérték kiszámítása a partnerkockázat
tekintetében

Az EKB-útmutató II. szakasza 3. fejezetének 10. pontja

Az 575/2013/EU rendelet 311. cikkének (3) bekezdése:
piaci kockázat (a központi szerződő felekkel szembeni
kitettségek)

Az EKB-útmutató II. szakasza 3. fejezetének 11. pontja

Az 575/2013/EU rendelet 366. cikkének (4) bekezdése:
a kockáztatott érték kiszámítása

Az EKB-útmutató II. szakasza 3. fejezetének 12. pontja

Intézményvédelmi rendszerek
Az 575/2013/EU rendelet 8. cikkének (4) bekezdése: likvi
ditási mentesítés az intézményvédelmi rendszerek tagjai
számára

Az EKB-útmutató II. szakasza 4. fejezetének 3. pontja

Nagykockázat-vállalás
Az 575/2013/EU rendelet 396. cikkének (1) bekezdése:
a nagykockázat-vállalási követelményeknek való megfelelés
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Az EKB-útmutató II. szakasza 5. fejezetének 3. pontja

Likviditás
Az 575/2013/EU rendelet 422. cikkének (8) bekezdése és
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet
29. cikke: csoporton belüli likviditáskiáramlások

Az EKB-útmutató II. szakasza 6. fejezetének 11. pontja

Az 575/2013/EU rendelet 425. cikkének (4) bekezdése és
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet
34. cikke: csoporton belüli likviditásbeáramlások

Az EKB-útmutató II. szakasza 6. fejezetének 15. pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikké
nek (1) bekezdése: a likvid eszközök diverzifikációja

Az EKB-útmutató II. szakasza 6. fejezetének 5. pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke Az EKB-útmutató II. szakasza 6. fejezetének 6. pontja
(3) bekezdésének c) pontja: a likvid eszközök kezelése
Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet
8. cikkének (6) bekezdése: devizanemek közötti eltérések

Az EKB-útmutató II. szakasza 6. fejezetének 4. pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet
10. cikkének (2) bekezdése: a rendkívül magas minőségű
fedezett kötvényekre vonatkozó haircutok

Az EKB-útmutató II. szakasza 6. fejezetének 7. pontja
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Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet
Az EKB-útmutató II. szakasza 6. fejezetének 8. pontja
24. cikkének (6) bekezdése: a betétbiztosítási rendszer hatá
lya alá tartozó lakossági betétekre vonatkozó szorzó
Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet
25. cikkének (3) bekezdése: magasabb kiáramlási arányok

Az EKB-útmutató II. szakasza 6. fejezetének 9. pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet
26. cikke: kiáramlások egymástól kölcsönösen függő
beáramlásokkal

Az EKB-útmutató II. szakasza 6. fejezetének 10. pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet
Az EKB-útmutató II. szakasza 6. fejezetének 12. pontja
30. cikkének (2) bekezdése: leminősítés következményeiből
eredő további fedezeti kiáramlások
Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet
33. cikkének (2) bekezdése: a beáramlások felső korlátja

Az EKB-útmutató II. szakasza 6. fejezetének 13. pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet
33. cikkének (3), (4) és (5) bekezdése: szakosított
hitelintézetek

Az EKB-útmutató II. szakasza 6. fejezetének 14. pontja

Tőkeáttétel
Az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (7) bekezdése:
Az EKB-útmutató II. szakasza 7. fejezetének 3. pontja
a csoporton belüli kitettségek kizárása a tőkeáttételi mutató
kiszámításából
A hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférés általános követelményei
A 2013/36/EU irányelv 21. cikkének (1) bekezdése: központi Az EKB-útmutató II. szakasza 9. fejezetének 1. pontja
szervhez tartósan kapcsolt hitelintézetek mentessége
Irányítási rendszerek és prudenciális felügyelet
A 2013/36/EU irányelv 88. cikkének (1) bekezdése: az
elnöki és a vezérigazgatói funkció összekapcsolása

Az EKB-útmutató II. szakasza 11. fejezetének 4. pontja

A 2013/36/EU irányelv 91. cikkének (6) bekezdése: további Az EKB-útmutató II. szakasza 11. fejezetének 5. pontja
nem ügyvezető igazgatói tisztség
A 2013/36/EU irányelv 108. cikkének (1) bekezdése:
Az EKB-útmutató II. szakasza 11. fejezetének 7. pontja
a tőkemegfelelés belső értékelési eljárása központi szervhez
tartósan kapcsolt hitelintézetek esetében
A 2013/36/EU irányelv 111. cikkének (5) bekezdése: pénz Az EKB-útmutató II. szakasza 11. fejezetének 8. pontja
ügyi holding társaságok vagy vegyes pénzügyi holding tár
saságok felügyelete, amennyiben a csoport egy része részt
nem vevő tagállamokban található
A 2013/36/EU irányelv 117. és 118. cikke: együttműködési Az EKB-útmutató II. szakasza 11. fejezetének 10. pontja
kötelezettségek
A 2013/36/EU irányelv 142. cikke: tőkefenntartási tervek
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Az EKB-útmutató II. szakasza 11. fejezetének 13. pontja

