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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/244 HATÁROZATA
(2015. december 18.)
a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről szóló EKB/2010/10 határozat
módosításáról (EKB/2015/50)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak
5.1. és 34.1. cikkére,
tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,
tekintettel az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló, 1998. november 23-i
2532/98/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,
tekintettel az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló, 1999. szeptember 23-i
2157/1999/EK európai központi banki rendeletre (EKB/1999/4) (3),
mivel:
(1)

Az EKB/2010/10 határozatot (4) összhangba kell hozni az 1071/2013/EU európai központi banki rendelet
(EKB/2013/33) (5) és az 1072/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/34) (6) módosításaival.

(2)

Ezenkívül az EKB/2010/10 határozatban rögzített, a jogsértésekkel kapcsolatos információgyűjtésre és a
szankciók kiszabására vonatkozó eljárást alkalmazni kell az 1073/2013/EU európai központi banki rendeletben
(EKB/2013/38) (7), az 1074/2013/EU európai központi banki rendeletben (EKB/2013/39) (8) és az 1075/2013/EU
európai központi banki rendeletben (EKB/2013/40) (9) foglaltak nemteljesítésének eseteire is, mivel ez az eljárás
hatékony eszköznek bizonyult a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nemteljesítésének kezelésében, és e
nemteljesítésre ezen rendeletek keretében is sor kerülhet,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az EKB/2010/10 határozat a következőképpen módosul:
1. az 1. cikk 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„2. »monetáris pénzügyi intézmény« (MPI): jelentése azonos az 1071/2013/EU európai központi banki rendelet
(EKB/2013/33) (*) 1. cikkében adott meghatározással;
(*) Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris pénzügyi intézmények
ágazati mérlegéről (EKB/2013/33) (HL L 297., 2013.11.7., 1. o.).”;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

HL L 318., 1998.11.27., 8. o.
HL L 318., 1998.11.27., 4. o.
HL L 264., 1999.10.12., 21. o.
Az EKB/2010/10 határozata (2010. augusztus 19.) a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről (HL L 226.,
2010.8.28., 48. o.).
Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről
(EKB/2013/33) (HL L 297., 2013.11.7., 1. o.).
Az Európai Központi Bank 1072/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris-pénzügyi intézmények által alkalmazott
kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (EKB/2013/34) (HL L 297., 2013.11.7., 51. o.).
Az Európai Központi Bank 1073/2013/EU rendelete (2013. október 18.) a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló
statisztikákról (EKB/2013/38) (HL L 297., 2013.11.7., 73. o.).
Az Európai Központi Bank 1074/2013/EU rendelete (2013. október 18.) az euroövezetben rezidens, nem monetáris pénzügyi intézmé
nyektől betéteket fogadó postai zsíróintézményekre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (EKB/2013/39)
(HL L 297., 2013.11.7., 94. o.).
Az Európai Központi Bank 1075/2013/EU rendelete (2013. október 18.) az értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi
közvetítő vállalatok eszközeiről és forrásairól szóló statisztikákról (EKB/2013/40) (HL L 297., 2013.11.7., 107. o.).
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2. az 1. cikk a következő fogalommeghatározással egészül ki:
„7. »befektetési alap«: jelentése azonos az 1073/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/38) (*)
1. cikkében adott meghatározással;
(*) Az Európai Központi Bank 1073/2013/EU rendelete (2013. október 18.) a befektetési alapok eszközeiről és
kötelezettségeiről szóló statisztikákról (EKB/2013/38) (HL L 297., 2013.11.7., 73. o.).”;
3. az 1. cikk a következő fogalommeghatározással egészül ki:
„8. »postai zsíróintézmény« (POGI): jelentése azonos az 1074/2013/EU európai központi banki rendelet
(EKB/2013/39) (*) 1. cikkében adott meghatározással;
(*) Az Európai Központi Bank 1074/2013/EU rendelete (2013. október 18.) az euroövezetben rezidens, nem
monetáris pénzügyi intézményektől betéteket fogadó postai zsíróintézményekre vonatkozó statisztikai adatszolgál
tatási követelményekről (EKB/2013/39) (HL L 297., 2013.11.7., 94. o.).”;
4. az 1. cikk a következő fogalommeghatározással egészül ki:
„9. »értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalat« (PKV): jelentése azonos az
1075/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/40) (*) 1. cikkében adott meghatározással.
(*) Az Európai Központi Bank 1075/2013/EU rendelete (2013. október 18.) az értékpapírosítási tranzakciókban
részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok eszközeiről és forrásairól szóló statisztikákról (EKB/2013/40) (HL L 297.,
2013.11.7., 107. o.).”;
5. a 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1) Az EKB és az NKB-k figyelemmel kísérik azt, hogy az adatszolgáltatók betartják-e az adatszolgáltatási kötele
zettségeik teljesítéséhez szükséges, az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) IV. mellékletében, az 1072/2013/EU
európai központi banki rendelet (EKB/2013/34) (*) II. mellékletében, az 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38)
IV. mellékletében, az 1074/2013/EU rendelet (EKB/2013/39) III. mellékletében és az 1075/2013/EU rendelet
(EKB/2013/40) III. mellékletében meghatározott minimumszabályokat. Az előírások be nem tartása esetén az EKB és
az illetékes NKB dönthet a 3. cikk (1) bekezdésében említett vizsgálati szakasz lefolytatása és/vagy a 3. cikk
(2) bekezdésében említett, jogsértés miatti eljárás megindítása mellett. A jogsértés miatti eljárást követően az EKB
szankciókat róhat ki a 2533/98/EK rendelet 7. cikkének megfelelően.
(*) Az Európai Központi Bank 1072/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris-pénzügyi intézmények
által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (EKB/2013/34) (HL L 297., 2013.11.7., 51. o.).”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2016. július 1-jén lép hatályba. A havi és az éves adatszolgáltatási követelmények tekintetében a 2016.
júniusi referencia-időszaktól, a negyedéves adatszolgáltatási követelmények tekintetében 2016 második negyedévétől kell
alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. december 18-án.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

