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(Nem jogalkotási aktusok)

HATÁROZATOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/468 HATÁROZATA
(2017. január 26.)
a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről szóló EKB/2010/10 határozat
módosításáról (EKB/2017/5)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

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)

A jogsértésekkel kapcsolatos információk gyűjtésére és a szankciók kirovására vonatkozó, az EKB/2010/10 hatá
rozatban (4) rögzített eljárás hatékony eszköznek bizonyult a statisztikai adatszolgáltatási követelmények nem
teljesítése eseteinek kezelésében, ezért azt ki kell terjeszteni az 1333/2014/EU európai központi banki rendeletnek
(EKB/2014/48) (5) való meg nem felelés eseteire is.

(2)

Egyértelművé kell tenni az adatszolgáltatók azon kötelezettségét, hogy válaszoljanak az Európai Központi Banknak
vagy a nemzeti központi bankoknak az adatszolgáltatási kötelezettségeik nem teljesítésének lehetséges eseteivel
kapcsolatos kérdéseire.

(3)

Az EKB/2010/10 határozatot ezért megfelelően módosítani kell,

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

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 Európai Központi Bank EKB/2010/10 határozata (2010. augusztus 19.) a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem
teljesítéséről (HL L 226., 2010.8.28., 48. o.).
(5) Az Európai Központi Bank 1333/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról (EKB/2014/48)
(HL L 359., 2014.12.16., 97. o.).

L 77/2

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2017.3.22.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Módosítások
Az EKB/2010/10 határozat a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:
a) A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:
„2. »monetáris pénzügyi intézmény« (MPI): jelentése megegyezik az 1071/2013/EU európai központi banki rendelet
(EKB/2013/33) (*) 1. cikkének a) pontjában szereplő meghatározással, és az 1333/2014/EU európai központi
banki rendelet (EKB/2014/48) (**) tekintetében – a rendelet bármely rendelkezésének kifejezett eltérő rendel
kezése hiányában – úgy értelmezendő, hogy az magában foglalja az MPI valamennyi uniós és EFTA-beli
fióktelepét;
___________
(*) Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris pénzügyi intézmé
nyek ágazati mérlegéről (EKB/2013/33) (HL L 297., 2013.11.7., 1. o.).
(**) Az Európai Központi Bank 1333/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a pénzpiacokra vonatkozó statisz
tikákról (EKB/2014/48) (HL L 359., 2014.12.16., 97. o.).”
b) A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:
„6. »NKB-határidő«: az egyes NKB-k által az adatoknak az adatszolgáltatóktól való beérkezésére előírt nap és
időpont;”.
c) A szöveg a következő 10. ponttal egészül ki:
„10. »fióktelep«: olyan üzletviteli hely, amely jogilag nem független részét képezi valamely intézménynek, és
közvetlenül végzi az intézmény üzleti tevékenységére jellemző néhány vagy összes tranzakciót;”.
d) A szöveg a következő 11. ponttal egészül ki:
„11. »uniós és EFTA-beli fióktelep«: valamely uniós tagállamban vagy EFTA-országban található és bejegyzett
fióktelep;”.
2. A 2. cikk a következőképpen módosul:
a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
Az EKB és az NKB-k figyelemmel kísérik azt, hogy az adatszolgáltatók betartják-e az adatszolgáltatási
kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) IV. mellékletében, az
1072/2013/EU rendelet (EKB/2013/34) (*) II. mellékletében, az 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) IV. mellék
letében, az 1074/2013/EU rendelet (EKB/2013/39) III. mellékletében, az 1075/2013/EU rendelet (EKB/2013/40) III.
mellékletében és az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) IV. mellékletében meghatározott minimumszabályokat.
Az előírások be nem tartása esetén az EKB és az illetékes NKB dönthet a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében említett
vizsgálati szakasz lefolytatása és/vagy jogsértés miatti eljárás megindítása mellett. A jogsértés miatti eljárást köve
tően 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.).”
b) A szöveg a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3)
Ez a határozat nem érinti az EKB azon hatáskörét, hogy a 2533/98/EK rendelet 7. cikkének megfelelően
szankciókat rójon ki.”
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3. A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„a) az EKB vagy az illetékes NKB – amennyiben az adatszolgáltatási követelmények nem teljesítését észlelte – figyel
meztetheti az érintett adatszolgáltatót, tájékoztatva az észlelt szabálytalanság jellegéről, és a szabálytalanság
megismétlődésének megelőzése érdekében meghozandó korrekciós intézkedésekre tehet javaslatot;”.
4. A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
A határidőkkel kapcsolatos jogsértés esetén a jogsértés súlya függ az NKB-határidőhöz vagy EKB-határidőhöz
viszonyított, munkanapban vagy órában számított késedelem időtartamától.”
5. A szöveg a következő 4a. cikkel egészül ki:
„4a. cikk
A kérdésekre való válaszadás
Az adatszolgáltatók a statisztikai adatszolgáltatási követelmények nem teljesítésének lehetséges eseteire vonatkozó
kérdésekre az EKB vagy az adott NKB által meghatározott határidőn belül válaszolnak.”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2017. április 1-jén lép hatályba. A napi adatszolgáltatási követelmények tekintetében a 2017. március 31-i
referencia-időszaktól, a havi és az éves adatszolgáltatási követelmények tekintetében a 2017. márciusi referencia-időszak
tól, a negyedéves adatszolgáltatási követelmények tekintetében pedig 2017 első negyedévétől kell alkalmazni.
Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. január 26-án.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

