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I.

BEVEZETÉS

A pénzügyi válságot követően a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós
szabályozási keret jelentős fejlődésen ment keresztül. Számos jogszabályt fogadtak el a
korábban nem szabályozott területekre vonatkozó szabályok bevezetése, illetve a
meglévő jogszabályok módosítása céljából. Az átfogó cél a pénzügyi válság során
felmerült aggályok és gyengeségek orvoslása, valamint a (rendszerszintű) válságok
újjáéledése kockázatának csökkentése volt.
Erre irányulóan 2014-ben bevezetésre került a bankválságok1 esetén alkalmazandó
minimális harmonizált uniós jogi keret, amely alatt a bankok helyreállításáról és
szanálásáról szóló irányelvet (a továbbiakban: BRRD)2 kell érteni. Ezt a harmonizált
keretet az Egységes Szanálási Mechanizmusról szóló rendelet (a továbbiakban: SRMR)3
egészíti ki. Ezek a jogalkotási aktusok hatékony eszközöket biztosítanak a
„fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló” bankok szanálására. Míg a
BRRD-t valamennyi uniós tagállamnak át kellett ültetnie a nemzeti jogába, az SRMR
közvetlenül alkalmazandó rendelet, amely a bankunió szintjén központosít bizonyos
szanálási funkciókat és döntéseket. A két eszköz így együttesen alkotja az uniós
szanálási keretet.
A BRRD és az SRMR megállapította azt az elvet, hogy amikor egy bank fizetésképtelen
vagy valószínűleg fizetésképtelenné válik, a szanálási hatóság dönthet úgy, hogy a
fizetésképtelenségre vonatkozó nemzeti jog alkalmazása helyett a bankot közérdekből
szanálás alá vonja. Ilyen közérdek fakadhat például abból, hogy a bank a gazdaság
szempontjából kritikusnak minősülő funkciókat lát el, amelyeket a pénzügyi stabilitásra
gyakorolt negatív hatások nélkül nem lehet megszüntetni. Amennyiben a közérdek nem
teszi indokolttá a bank szanálását, a bankot a nemzeti jogszabályok szerinti
fizetésképtelenségi szabályoknak megfelelően fel kell számolni.
Általános szabályként a bankot fizetésképtelennek vagy valószínűleg fizetésképtelenné
válónak kell nyilvánítani, amikor rendkívüli állami pénzügyi támogatásra szorul annak
érdekében, hogy megőrizze életképességét, likviditását vagy fizetőképességét, és csak
meghatározott
kivételes
esetekben
részesülhet
állami
támogatásban
a
fizetésképtelenségre vonatkozó döntés kiváltása nélkül. E kivételes esetek közé tartozik
az elővigyázatossági feltőkésítés, valamint a központi bankok által nyújtott likviditási
eszközökhöz nyújtott állami garancia és az újonnan kibocsátott kötelezettségekre
nyújtott állami garancia4.
A keret biztosítja, hogy valóban a részvényesek és a hitelezők viseljék a veszteségeket,
és számos szanálási eszközt teremt a hatóságok számára a szanálás alatt álló bankok
kezelésére. Az adott esettől függően a hatóságok dönthetnek úgy, hogy a
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A BRRD és az SRMR hitelintézetekre, befektetési vállalkozásokra és pénzügyi szervezetek egyéb kategóriáira
vonatkozik a BRRD 1. cikkében és az SRMR 2. cikkében foglaltaknak megfelelően. Az ebben a jelentésben
használt „bank” általános, rövid kifejezés azonban az említett jogalkotási aktusok hatálya alá tartozó összes
jogalanyt jelöli.
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Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési
vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).
3
Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és bizonyos
befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó
egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról (HL L
225., 2014.7.30., 1. o.).
4
A BRRD 32. cikke (4) bekezdésének d) pontja.
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vagyonértékesítési eszközt alkalmazzák, áthidaló intézményt vagy vagyonkezelő
szervezetet hoznak létre, és hitelezői feltőkésítést hajtanak végre5.
A keret szabályokat állapít meg a szanálás alatt álló bankoknak nyújtott külső állami
pénzügyi támogatásra vonatkozóan. Az adófizetők által finanszírozott megmentési
intézkedések kockázatának csökkentése érdekében szükség van a szanálás alatt álló
bankok számára nyújtott külső pénzügyi támogatás fő forrását jelentő nemzeti
szanálásfinanszírozási rendszerek és – a piacon lévő bankok mindegyikének
finanszírozásával működtetendő – Egységes Szanálási Alap létrehozására.
Ezen túlmenően az SRMR létrehozza az Egységes Szanálási Testületet, amelynek
feladata a bankunióban részt vevő tagállamokban letelepedett bankok szanálásának
előkészítése és végrehajtása, valamint az Egységes Szanálási Alap irányítása6.
A BRRD 129. cikke és az SRMR 94. cikke előírja a Bizottság számára a szanálási keret
alkalmazásának felülvizsgálatát, valamint, hogy nyújtson be jelentést az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az említett jogi eszközök alkalmazásáról szóló
jelentéseket 2018. júniusára, illetve decemberére kellett elkészíteni. A két eszköz
közötti szoros kapcsolat miatt helyénvaló, hogy a felülvizsgálatukra együttesen kerüljön
sor. Ezenfelül a felülvizsgálat elvégzéséhez szükséges volt megvárni a (részleteiben
alábbiakban bemutatásra kerülő) banki csomag elfogadását, amely módosította a
szanálási keret néhány fontos elemét, és különösen a szavatolótőkére és a leírható,
illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményekre (MREL)
vonatkozó szabályokat.
II. A SZANÁLÁSI KERET ALKALMAZÁSA ÉS KITELJESÍTÉSE AKTUÁLIS HELYZETÉNEK
ÁTTEKINTÉSE

A. A BRRD átültetésének aktuális helyzete
A BRRD átültetési határideje 2014. december 31-e volt. E határidőn belül mindössze
két tagállam jelezte a BRRD irányelv teljes körű átültetését, így a többi tagállammal
szemben közléselmaradás miatti kötelezettségszegési eljárások indultak.
Mostanra az összes tagállam lejelentette az irányelv teljes körű átültetését. A Bizottság
meggyőződött arról, hogy a BRRD-t a tagállamok mindegyikében teljeskörűen
átültették, és lezárta a közléselmaradás miatt indított eljárásokat.
A Bizottság jelenleg vizsgálja a nemzeti átültető rendelkezések helyességét.
B.

A szanálási keret szanálási hatóságok általi végrehajtásának aktuális helyzete

A BRRD végrehajtása folyamatban van az Unióban. A közvetlen hatáskörükbe tartozó
bankok vonatkozásában számos tagállam határozott meg szanálási stratégiákat és
MREL-célokat. Ez lehetővé tette a bankok számára, hogy elkezdjék az említett
stratégiák akadályainak megszüntetését és a MREL-erőforrások kiépítését. A BRRD
5
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A BRRD/SRMR meghatározása szerint a hitelezői feltőkésítés „a szanálás alatt álló intézmény kötelezettségei
tekintetében a leírási és átalakítási hatáskör […] szanálási hatóság általi gyakorlására szolgáló eszköz”. Lásd a
BRRD 2. cikke (1) bekezdésének 57. pontját és az SRMR 3. cikke (1) bekezdésének 33. pontját.
A bankunióban az egyes nemzeti szanálási hatóságok feladata az érintett nemzeti szanálási alapnak járó
hozzájárulások beszedése. Ezeket azután átutalják az Egységes Szanálási Testület által irányított Egységes
Szanálási Alap részére.
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bevezetése óta számos szanálási kollégiumot hoztak létre, amelyek célja, hogy
megállapodást érjenek el az uniós bankcsoportok szanálásáért felelős, székhely szerinti
és a fogadó hatóságok között a szanálási tervek, a szanálhatósági értékelések és a
MREL tekintetében7.
A bankunióban az Egységes Szanálási Testület (ESZT) dolgozza ki a hatáskörébe
tartozó bankok szanálási tervét. Emellett az ESZT iránymutatást dolgozott ki a kritikus
funkciókra és a hitelezői feltőkésítés működtetésére vonatkozóan, és még számos más
témán dolgozik, különösen az üzletmenet-folytonossággal és a vezetői információs
rendszerekkel összefüggésben. Az ESZT korábban közzétette a „Bevezetés a szanálási
tervezésbe” (Introduction to Resolution Planning) című kiadványát, és dolgozik egy
külső közzétételre szánt részletesebb szanálástervezési kézikönyvön.
A MREL tekintetében az ESZT megközelítése a 2016-ban megfogalmazott tájékoztató
jellegű célokhoz képest változott, és 2017-re a legnagyobb és a legösszetettebb
bankokra vonatkozóan kötelező követelményeket, valamint a MREL tekintetében mind
minőségi, mind mennyiségi szempontok alapján alkalmazandó bankspecifikus
kiigazításokat határoztak meg. A MREL-re vonatkozó jogszabályi rendelkezések ESZT
általi alkalmazására vonatkozó 2018. évi MREL-iránymutatást8 2018 végén adta ki az
ESZT. Összességében elmondható, hogy a bankok átmeneti szakaszban vannak, és míg
néhány bank jelenleg még mindig hiányosságokat mutat a MREL tekintetében, jó úton
haladnak ahhoz, hogy az ESZT által meghatározott határidőn belül teljesítsék a célokat.
C. A MREL-t érintő módosítások a banki csomagban
2019 áprilisában az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa elfogadta a banki
csomagot, amely a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv (BRRD) és az
Egységes Szanálási Mechanizmusról szóló rendelet (SRMR), valamint a
tőkekövetelményekről szóló irányelv (CRD) és a tőkekövetelményekről szóló rendelet
(CRR) módosításait is magában foglalta9. A jogalkotási szövegekben szereplő határidők
alapján az új szabályok valószínűleg 2020-ban válnak alkalmazandóvá a tagállamokban.
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Lásd az EBH szanálási kollégiumokról szóló jelentését:
https://eba.europa.eu/documents/10180/2087449/EBA+Report+on+the+functioning+of+resolution+colleges++July+2018.pdf
8
A vonatkozó dokumentumok az alábbi címeken érhetők
el:https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_2018_mrel_policy_-_first_wave_of_resolution_plans.pdf és
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/public_mrel_policy_2018_-_second_wave_of_plans.pdf
9
Az Európai Parlament a 2016. április 16-i plenáris ülésén elfogadta azokat a jogalkotási szövegeket, amelyek az
úgynevezett „banki csomagot” alkotják. A megszavazott szöveg a következőkből áll: - Az Európai Parlament 2019.
április 16-i jogalkotási állásfoglalása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési
képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv módosításáról, valamint a 98/26/EK irányelv, a 2002/47/EK
irányelv, a 2012/30/EU irányelv, a 2011/35/EU irányelv, a 2005/56/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv és a
2007/36/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat); - Az Európai
Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a 806/2014/EU rendeletnek a hitelintézetek és befektetési
vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében történő módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat); - Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az
575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható,
illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi
szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázatvállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról,
valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)); - Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási
állásfoglalása a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes
pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkemegőrzési
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A csomag rendelkezéseinek egy része a MREL-hez kapcsolódik. A csomag többek
között olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a meglévő jogszabályi keretet
összhangba hozzák a Pénzügyi Stabilitási Tanács által a teljes veszteségviselő
képességre (TLAC) vonatkozóan kiadott nemzetközi standarddal, és jelentős
változtatásokat tartalmaz a kalibrálás, az elismerhetőségi kritériumok és a MRELkövetelmény kalibárálása, elismerhetőségi kritériumai és csoporton belüli allokációja,
valamint megsértésének következményei tekintetében. Emellett a csomag foglalkozik a
harmadik országok jogszabályai szerint kibocsátott kötelezettségek hitelezői
feltőkésítésének szerződéses elismerésével, valamint a szanálási hatóságoknak a
kifizetések felfüggesztésére vonatkozó hatásköreivel (moratóriumra vonatkozó
hatáskörök).

D. A rendelkezések alkalmazásának esetei a szanálási keretben
Kevés tapasztalat áll még rendelkezésre a fizetésképtelen vagy valószínűleg
fizetésképtelenné váló bankokra vonatkozó keret alkalmazásával kapcsolatban.
A Banco Popular ügye (2017. június) az egyetlen olyan szanálás, amelyet az SRMR
valamennyi rendelkezésének hatálybalépését követően hajtottak végre10. A Banco
Popular szanálási programja az intézmény szavatolótőkéjének leírásával és
átalakításával, valamint az intézménynek a vagyonértékesítési eszköz keretében történő
eladásával járt, és ehhez a Banco Santandert megfelelő vevőnek találták. Ebben az
esetben az alárendelt kölcsönön kívül nem került sor hitelezői feltőkésítésre, és nem volt
szükség az Egységes Szanálási Alap támogatására11.
A Banco Popular ügye előtt a BRRD-t 2015. novemberében alkalmazták, amikor az
olasz hatóságok négy bank (a Banca delle Marche, a Banca Popolare dell'Etruria e del
Lazio, a Cassa di Risparmio di Ferrara és a Cassa di Risparmio della Provincia di
Chieti) esetében döntöttek a szanálás alá vonásról. Ezek az esetek azonban még a
hitelezői feltőkésítésre vonatkozó rendelkezések alkalmazásának kezdőnapja előtt
történtek12. Ezért csak a tehermegosztásra vonatkozó állami támogatási szabályokat
alkalmazták (amelyek a saját tőke és az alárendelt kölcsön leírását írják elő), de nem
került sor a BRRD szerinti hitelezői feltőkésítésre13.
Emellett a szanálási keret bizonyos rendelkezéseit alkalmazták a közelmúltban bajba
jutott bankok esetében, ezek azonban nem jártak az intézmény szanálásával:

intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)).
10
A BRRD hitelezői feltőkésítésre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozóan előírt határidő
2016. január 1-je volt, míg a többi rendelkezés esetében az alkalmazás határideje 2015. január 1-je volt.
11
Az intézkedések meghozatalára az Egységes Szanálási Testület 2017. június 7-i szanálási határozata
(SRB/EES/2017/08) alapján került sor, amelyet a 2017. június 7-i (EU) 2017/1246 bizottsági határozattal hagytak
jóvá.
12
A BRRD 130. cikke értelmében a tagállamoknak bizonyos rendelkezéseket – többek között a hitelezői
feltőkésítésre vonatkozó rendelkezéseket – legkésőbb 2016. január 1-jétől kell alkalmazniuk.
13
A BRRD hitelezői feltőkésítésre vonatkozó rendelkezései értelmében a részvényeket és a leírható, illetve
átalakítható kötelezettségeket a bank összes kötelezettségének legalább 8 %-ának megfelelő mértékben le kell írni,
illetve át kell alakítani, mielőtt a külső pénzügyi támogatás igénybe vehetővé válna.
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Egyes bankok elővigyázatossági likviditási támogatást kaptak14. Ilyen
támogatásban részesült két görög bank (a National Bank of Greece és a Piraeus
Bank) 2015 áprilisában15. 2016 decemberében a Monte dei Paschi di Siena számára
nyújtottak támogatást16, majd 2017 januárjában és áprilisában két közepes méretű
olasz bank, a Banca Popolare di Vicenza és a Veneto Banca ugyanolyan típusú
támogatásban részesült; 17
- A National Bank of Greece és a Piraeus Bank elővigyázatossági feltőkésítést kapott
2015 novemberében18. Az olasz hatóságok ugyanilyen típusú támogatást nyújtottak
a Banca Monte dei Paschi di Siena számára 2017 júniusában19.
- 2017. júniusában az EKB a Banca Popolare di Vicenza és a Veneto Banca
bankokat fizetésképtelenné vagy valószínűleg fizetésképtelenné válóvá minősítette,
az Egységes Szanálási Testület pedig megállapította, hogy szanálási intézkedés
nem szolgálja a közérdeket20. A szanálási keret értelmében ilyen esetekben a
nemzeti jog szerinti fizetésképtelenségi szabályok alkalmazandók. Ennek
megfelelően a két intézményt az olasz jog szerinti kötelező közigazgatási
felszámolás alá vonták.
- A lett ABLV AS és annak leányvállalata, az ABLV Bank Luxembourg S.A.
kapcsán az EKB 2018 februárjában megállapította, hogy a bankok
fizetésképtelenek vagy valószínűleg fizetésképtelenné fognak válni, az ESZT pedig
úgy határozott, hogy közérdek hiányában nem kezdeményez szanálási intézkedést.
Ebből kifolyólag az ABLV AS a lett jog szerinti végelszámolást kezdeményezett,
az ABLV Luxembourg S.A. esetében pedig a luxemburgi jog szerint
felfüggesztették a kifizetéseket.
Adott esetben a Bizottság értékelte a tagállam által a pénzügyi ágazatra vonatkozó
állami támogatási szabályok alapján bejelentett intézkedést, mely szabályok a
tőketámogatás esetében tehermegosztást írnak elő a részvényesek és az alárendelt
hitelezők tekintetében, továbbá adott esetben többek között szerkezetátalakítási terv
benyújtásáról is rendelkeznek.
-

III. További értékelés tárgyát képező kérdések
A. A BRRD és az SRMR alkalmazása
Elővigyázatossági feltőkésítés
Az elővigyázatossági feltőkésítés kivételes körülmények21 között teszi lehetővé a bank
közpénzből történő feltőkésítését azon nehézségek kellő időben történő kezelése
céljából, amelyek egy valószínűtlen (stresszteszt kedvezőtlen forgatókönyve szerinti)
14

Központi banki eszközökre vagy újonnan kibocsátott kötelezettségekre nyújtott állami kezességvállalás formájában
nyújtott likviditás a BRRD 32. cikke (4) bekezdése d) pontjának i. és ii. alpontja és az SRMR 12. cikke
(4) bekezdése d) pontjának i. és ii. alpontja szerint.
15
SA.41503 sz. ügy.
16
SA.47081 sz. ügy.
17
SA.47149. sz. ügy.
18
A támogatást a Bizottság a SA.43364 és a SA.43365 sz. ügyek keretében engedélyezte. Az „elővigyázatossági
feltőkésítés” kifejezés szavatolótőkének egy fizetőképes intézmény számára történő nyújtását jelenti a BRRD
32. cikke (4) bekezdése d) pontjának iii. alpontja, illetve az SRMR 18. cikke (4) bekezdése d) pontjának
iii. alpontja szerint.
19
A támogatást a Bizottság a SA.47677 sz. ügy keretében engedélyezte.
20
SA.45664 sz. ügy.
21
Az intézkedést az adott tagállam gazdaságában bekövetkezett súlyos zavar megszüntetése és a pénzügyi stabilitás
megőrzése érdekében engedélyezik.
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gazdasági forgatókönyv esetén merülhetnek fel, és amelyek befolyásolhatják a
fizetőképes intézmények pénzügyi helyzetét. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyi
stabilitás vonatkozásban előretekintő megközelítés érvényesüljön és elkerülhető legyen
a helyzet esetlegesen bankcsődhöz vezető romlása. Annak biztosítása érdekében, hogy
az elővigyázatossági feltőkésítést megfelelően és a szanálási keret logikája szerint
használják fel, a BRRD és az SRMR számos teljesítendő feltételt ír elő. Ezek közé
tartozik az is, hogy a banknak fizetőképesnek kell lennie, a közpénzből származó
támogatást nem használhatják fel felmerült vagy várhatóan felmerülő veszteségek
fedezésére, továbbá, hogy az elővigyázatossági feltőkésítésnek stresszteszt vagy
eszközminőség-vizsgálat során feltárt tőkehiány kezeléséhez kell szükségesnek lennie.
Az intézkedésnek továbbá átmeneti jellegűnek kell lennie, és arányosnak kell lennie a
tagállam gazdaságában bekövetkezett súlyos zavar következményeinek orvoslásához.
Az intézkedéshez egyúttal szükség van az uniós állami támogatási keretrendszer szerinti
végleges jóváhagyásra is.
A Bizottság megállapította, hogy szükség lehet az elővigyázatossági feltőkésítés
feltételeinek és eljárásának további pontosítására az időszerűség és az érintett szereplők
közötti koordináció biztosítása érdekében. A keret például nem határozza meg, hogy
melyik hatóságnak kell meggyőződnie arról, hogy a bank „fizetőképes” azt megelőzően,
hogy elővigyázatossági feltőkésítésben részesülne (a keret nem határozza meg a
fizetőképesség fogalmát sem az elővigyázatossági feltőkésítés alkalmazásában). A keret
nem rendelkezik arról sem, hogy melyik hatóságnak kell meghatároznia, hogy a
szervezetnél milyen veszteségek merültek fel vagy milyen veszteségek fognak
valószínűleg felmerülni a közeljövőben, amelyeket nem lehet elővigyázatossági
feltőkésítésen keresztül fedezni.
Az első ügyekből levont tanulságok alapján, valamint az EKB-val és az ESZT-vel
együttműködésben a Bizottság bevált gyakorlatokat dolgozott ki az eljárás bizonyos
kérdéseire vonatkozóan, ideértve a stressztesztek szerepét és az eszközminőségvizsgálattal való kapcsolatukat. A Bizottság folytatja az ilyen irányú munkát.
Korai beavatkozási intézkedések
A BRRD korai beavatkozási hatáskörökkel ruházza fel a felügyeleti hatóságokat,
amelyek célja, hogy megakadályozzák az intézmény pénzügyi helyzetének további
romlását, továbbá, hogy a lehetséges mértékig csökkentsék az esetleges szanálás
kockázatát és hatását. Ezek a hatáskörök akkor lépnek életbe, amikor bizonyos
különleges kiváltó feltételek22 teljesülnek, lehetővé téve így az illetékes hatóságok
számára, hogy olyan intézkedéseket hozhassanak, amelyekkel például előírják az
intézmény menedzsmentje számára, hogy dolgozzanak ki cselekvési programot vagy
változtassanak az intézmény üzleti stratégiáján vagy annak jogi és működési
struktúráján. Ennek keretében az illetékes hatóságok akár az intézmény vezetőségének
leváltásáról is dönthetnek23.
22

A BRRD 27. cikke alapján az illetékes hatóság korai beavatkozási intézkedést hozhat, amennyiben „valamely
intézmény megsérti, vagy – egyebek mellett több kritérium alapján (amelyek magukban foglalhatják az intézmény
1,5 % ponttal megnövelt szavatolótőkéjére vonatkozó követelményt is) értékelt pénzügyi helyzete rohamos romlása
következtében, ideértve likviditási helyzetének romlását, a tőkeáttételt, a nem teljesítő hiteleknek vagy a kitettségek
koncentrációjának növekvő szintjét – nagy valószínűséggel a közeljövőben meg fogja sérteni az 575/2013/EU
rendeletben, a 2013/36/EU irányelvben, a 2014/65/EU irányelv II. címében vagy a 600/2014/EU rendelet 3–7.
cikke, 14–17. cikke vagy 24., 25. vagy 26. cikke bármelyikében meghatározott követelményeket […].”
23
A közelmúltban ilyen döntést hozott az EKB a Carige bank (Cassa di Risparmio di Genova e Liguria) tekintetében.
Lásd: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190102.en.html
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A korai beavatkozási intézkedések alkalmazása eddig rendkívül korlátozott volt, így
csak kevés előzetes következtetést lehet levonni. További elemzést lehetne végezni a
BRRD-t végrehajtó nemzeti jogszabályok alapján az illetékes hatóságokra ruházott
korai beavatkozási hatáskörök, illetve a CRD és az egységes felügyeleti
mechanizmusról szóló rendelet alapján gyakorolni kívánt felügyeleti hatáskörök közötti
kölcsönhatás és az esetleges átfedések tekintetében24. A bankunió tekintetében
hasznosnak bizonyulhat a korai beavatkozási hatáskörökre vonatkozóan a BRRD-ben
foglalt rendelkezéseknek az SRMR-be történő beépítése is annak érdekében, hogy
elkerüljék az eltérő nemzeti átültető intézkedések alkalmazását.
Az Egységes
megállapodás25

Szanálási

Alap

közös

védőhálója

és

a

kormányközi

A pénzügyminiszterek korábbi politikai megállapodásai értelmében26, és miként azt a
2018. decemberi euróövezeti csúcstalálkozón is megerősítették27, az Egységes Szanálási
Alap közös védőhálóját – amely elengedhetetlen a bankuniós Egységes Szanálási
Mechanizmus hitelességének növeléséhez – legkésőbb az Egységes Szanálási Alap
eszközeinek közös felhasználásúvá tételére vonatkozó átmeneti időszak végéig létre kell
hozni.
A Bizottság többször is szorgalmazta, hogy a közös védőháló korábban kezdje meg
működését28. A 2018. decemberi euróövezeti csúcstalálkozón megállapodtak arról, hogy
a védőháló akkor vezethető be korábban, ha elegendő előrelépés történt a
kockázatcsökkentés terén, és az előrelépést 2020-ban fogják értékelni.
A bankunióban részt vevő tagállamok nagyjából közös álláspontjaként az rajzolódik ki,
hogy a közös védőhálónak az Egységes Szanálási Alap általi visszafizetése kizárólag az
érintett nemzeti részalap(ok)ra korlátozódna abban az esetben, ha a védőhálót az
átmeneti időszak vége előtt vennék igénybe29. Ez hatással van a visszafizethető
összegekre, és így a közös védőhálóból kölcsönvehető összegekre. Annak biztosítása
érdekében, hogy az átmeneti időszakban szükség esetén teljes körű hozzáférést lehessen
biztosítani a védőhálóhoz, rövidesen megállapodásra kell jutni a kormányközi
megállapodás korlátozott mértékű módosításairól (különösen azért, mert a kormányközi
megállapodás gyors módosítása nélkül a korai végrehajtás korlátozott előnyökkel
járhat).

24

Különösen az SSMR 16. cikke tekintetében.
Megállapodás az Egységes Szanálási Alapba fizetendő hozzájárulásoknak az alapba való átutalásáról és közös
felhasználásúvá
tételéről,
2014. május 14.,
8457/14:
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+8457+2014+INIT&l=hu.
26
Az eurócsoporti és az ECOFIN miniszterek nyilatkozata az egységes szanálási mechanizmust kiegészítő
védőhálóról, 2013. december 20., 18137/13: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-18137-2013INIT/en/pdf.
27
A 2018. december 14-i euróövezeti csúcstalálkozón kiadott nyilatkozat és az Egységes Szanálási Alap közös
védőhálójának működési kerete.
28
Lásd például: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak és az Európai
Központi Banknak: Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése felé vezető további lépések ütemterve,
2017.12.6., COM(2017) 821 final, valamint a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az
Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a bankunió
kiteljesítéséről, 2017.10.11., COM(2017) 592 final.
29
A kormányközi megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének e) pontja.
25
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A rendelkezésre álló lehetőségek egyike az utólagos és előzetes hozzájárulások közös
felhasználásúvá tétele lenne 2021-től kezdődően egy hiteles méretű közös védőháló
kialakítása és a bankunió ellenálló képességének növelése érdekében.
Likviditás a szanálás alatt
A hatékony szanáláshoz elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a szanálás alatt lévő
bank továbbra is elegendő likviditással rendelkezzen kötelezettségei teljesítéséhez.
A likviditás származhat a piacról vagy a szokásos központi banki eszközökből.
Amennyiben ezek az erőforrások átmenetileg nem elegendőek, az Egységes Szanálási
Alap igénybe vehető, hogy biztosítani tudják a likviditást a szanáláskor.
Tekintettel azonban a szanálás során esetlegesen felmerülő likviditási szükségletek
mértékére, az Egységes Szanálási Alap forrásai – még akkor is, ha azonos vagy hasonló
méretű védőhálóval egészülnek ki – nem feltétlenül lesznek elegendők ezen igények
megfelelő kielégítésére30.
Az SRMR 73. cikkével összhangban az ESZT külső hitelfelvételről is szerződhet a
szanáláshoz szükséges források biztosítása érdekében, amennyiben a hozzájárulásokat
(még) nem bocsátották rendelkezésre erre a célra. A Bizottság úgy véli, hogy a
rendelkezés lehetővé teszi az ESZT számára, hogy megfelelő eszközöket vegyen
igénybe a működőképességének biztosításához, többek között azáltal, hogy korlátozott
összegű kölcsönt igénybe vehet szanálás nélkül is.
Emellett a bankunión kívüli tagállamokban, valamint harmadik országok
joghatóságaiban31 a szanálás során biztosított likviditási támogatás vagy nincs
korlátozva, vagy a korlátok jóval meghaladják a bankunióban lehetséges mértékeket, és
gyakran lehetőség van ezek növelésére is.
A Bizottság ezért határozottan támogatja a szanálás során nyújtott likviditási támogatás
egyéb forrásairól és megoldásairól folyó eszmecserét, és szorgalmazza, hogy ezekről
szülessen megállapodás és azok 2019 folyamán kerüljenek végrehajtásra. Fontos, hogy
elegendő forrás álljon rendelkezésre ahhoz, hogy szükség esetén rövid távú likviditási
támogatást tudjanak nyújtani.
Egyéb kérdések
A BRRD 129. cikke értelmében a Bizottságnak az Európai Bankhatóság (EBH) által az
egyszerűsített kötelezettségekről szóló, az irányelv 4. cikkének (7) bekezdése szerinti,

30

Lásd például: Az eurócsoport 2018. december 4-i jelentése az uniós vezetők részére a GMU elmélyítéséről,
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emudeepening/; „A bankszanálás finanszírozása: A szükséges likviditás biztosításának alternatív megoldása”
(Financing bank resolution: An alternative solution for arranging the liquidity required) 2018. november, W.P. de
Groen, az Európai Parlament ECON bizottságának felkérése nyomán készült részletes elemzés, amely az alábbi
címen érhető el:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624423/IPOL_IDA(2018)624423_EN.pdf;
„Hogyan
biztosítható a bankok likviditása a szanálást követően az európai bankunióban?” (How to provide liquidity to banks
after resolution in Europe’s banking union), 2018. november, M. Demerzis, I. Gonçalves Raposo, P. Hüttl, G.
Wolff, az Európai Parlament ECON bizottságának felkérése nyomán készült részletes elemezés, amely az alábbi
címen érhető el:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624422/IPOL_IDA(2018)624422_EN.pdf
31
Lásd például az Egyesült Államok szabályos felszámolási alapját (Egyesült Államok Törvénykönyve (U.S.C.)
12. címének 5390. szakasza (Dodd-Frank törvény 210. szakaszának n) pontja).
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2017 decemberében kiadott jelentés32 következtetései, valamint a szavatolótőkére és a
leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményről
(MREL) szóló, a BRRD 45. cikkének (19) bekezdése szerinti, 2016. decemberében
kiadott EBH-jelentés33 alapján felülvizsgálatot kell végeznie.
Az EBH egyszerűsített kötelezettségekről szóló jelentése áttekintést nyújt a BRRD azon
rendelkezéseinek alkalmazásáról, amelyek lehetővé teszik az illetékes hatóságok és a
szanálási hatóságok számára, hogy az erre jogosult bankoktól egyszerűsített
helyreállítási és szanálási terveket kérjenek be. Az egyszerűsített kötelezettségek
alkalmazására való jogosultságot számos tényező alapján kell megállapítani, a BRRD
4. cikkében és az egyszerűsített kötelezettségekről szóló felhatalmazáson alapuló
rendeletben34 foglaltak szerint. A jelentés kiemeli az illetékes és a szanálási hatóságok
által az egyszerűsített kötelezettségek tekintetében alkalmazott különböző gyakorlatokat
és megközelítéseket. Mindezek alapján a jelentés a még fennálló eltérések folyamatos
nyomon követését javasolja.
A Bizottság figyelembe veszi a jelentést és úgy véli, hogy az egyszerűsített
kötelezettségek a keret fontos elemét képezik abból a szempontból, hogy biztosítják a
helyreállítási és szanálási tervek kidolgozására vonatkozó követelmény hatékonyságát
és arányosságát, valamint adott esetben csökkentik az illetékes és a szanálási hatóságok
adminisztratív terheit. Ebből kifolyólag a Bizottság e tekintetben – az egyszerűsített
kötelezettségek EBH általi nyomon követésének eredményeit is figyelembe véve –
mérlegelheti a keret javításának szükségességét.
A társjogalkotók által 2019. április 16-án elfogadott banki csomag több intézkedést is
tartalmaz a MREL-rendszer módosítására vonatkozóan, és így felváltotta az EBHjelentésen alapuló felülvizsgálatra vonatkozó követelményt.
B. A szanálás és a fizetésképtelenség közötti kölcsönhatás, valamint a
fizetésképtelenség további lehetséges harmonizációjával kapcsolatos
megfontolások
A szanálási rendszer a nemzeti jog alapján alkalmazandó általános fizetésképtelenségi
eljárások alóli kivételt jelent. Különösen abban az esetben, amikor egy bankról
megállapítják, hogy fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné válik, ha nincs
alternatív magánszektorbeli intézkedés, és közérdek az intézmény szanálás alá vonása, a
BRRD/SRMR harmonizált szabályai alkalmazandók. Amennyiben a bank szanálás alá
helyezése nem szolgálja a közérdeket, a bankot az alkalmazandó nemzeti jog szerinti
fizetésképtelenségi szabályok szerint számolják fel.
Jelen állás szerint a támogatásra szoruló bankokra vonatkozó nemzeti
fizetésképtelenségi szabályok nagyrészt nem harmonizáltak, és a nemzeti szintű
32

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1720738/EBA+Report+on+the+Application+of+Simplified+Obligati
ons+and+Waivers+in+Recovery+and+Resolution+Planning.pdf
33
https://eba.europa.eu/documents/10180/1695288/EBA+Final+MREL+Report+%28EBA-Op-2016-21%29.pdf
34
A Bizottság (EU) 2016/1075 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. március 23.) a 2014/59/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyreállítási tervek, szanálási tervek és csoportszintű szanálási tervek tartalmát,
az illetékes hatóság által a helyreállítási tervek és csoportszintű helyreállítási tervek tekintetében értékelendő
minimumkövetelményeket, a csoporton belüli pénzügyi támogatás feltételeit, a független értékelőkre vonatkozó
követelményeket, a leírási és átalakítási hatáskörök szerződéses elismerését, az értesítési követelmények és a
felfüggesztésre vonatkozó közlemény eljárásait és tartalmát, valamint a szanálási kollégiumok operatív működését
meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről. Elérhető a következő címen:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1075
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fizetésképtelenségi szabályok alkalmazása tagállamonként eltérő. A BRRD és az SRMR
mindeddig csak korlátozott mértékben harmonizálta a szabályokat. A BRRD konkrétan
azt írja elő, hogy bizonyos nem biztosított, biztosítható betétek a fizetésképtelenség
esetén alkalmazandó nemzeti kielégítési sorrendben előrébb legyenek sorolva, mint
egyéb, rendes, fedezetlen, nem elsőbbségi kötelezettségek, továbbá, hogy a biztosított
betétek a fizetésképtelenségi rangsorban előrébb legyenek sorolva, mint a nem
biztosított biztosítható betétek35. A kielégítési sorrendre vonatkozó szabályozást tovább
harmonizálták a BRRD-t módosító, banki hitelezői hierarchiáról szóló irányelven36
keresztül. Az irányelv új adósságosztályt (előresorolt, de nem elsőbbségi, hitelviszonyt
megtestesítő instrumentum) hozott létre, amely a kielégítési sorrendben az alárendelt
kötelezettségeknél előrébb, de az előresorolt kötelezettségek után következik.
Az SRMR rendelet felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezése előírja a Bizottság számára,
hogy értékelje, szükség van-e a fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló
intézményekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárások további harmonizációjára.
A bankunión belüli fizetésképtelenségi rendszerek közötti különbségek kihívásokat és
bonyolult helyzeteket eredményezhetnek a szanálási hatóság számára, különösen akkor,
ha a fizetésképtelenséget szanálás alá vont, több országban tevékenykedő bankokra
vonatkozó intézkedésekkel összefüggésben kontrafaktuális forgatókönyvként használják
(a „hitelezők egyike sem járhat rosszabbul” elvnek37 való megfelelés céljából). Több
tapasztalat szükséges annak megértéséhez, hogy kell-e foglalkozni ezekkel a
kérdésekkel, és ha igen, milyen módon. A Bizottság azonban már most is be tudja
azonosítani a bankok fizetésképtelenségére vonatkozó jogszabályok azon egyes elemeit,
amelyek további elemzést igényelhetnek. Ezen elemek közé tartozik a különböző
tagállamokban a követeléseknek a nemzeti fizetésképtelenségi eljárások szerint
alkalmazandó rangsorolásának értékelése, részben annak meghatározása céljából, hogy
kívánatos-e a fizetésképtelenségnél és a szanálásnál alkalmazott kielégítési sorrend
további összehangolása38. További pontosításokra lehet szükség azon fizetésképtelen
vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló bankok felszámolása esetén alkalmazandó
nemzeti szintű eljárásokra vonatkozóan, amelyeknél nem áll fenn szanálási intézkedést
indokoló közérdek. A BRRD/SRMR nem rendelkezik konkrétan arról, hogy az említett
bankokra vonatkozóan a fizetésképtelenségi eljárást miként kellene lebonyolítani,
tekintettel arra, hogy ezek az elemek nincsenek harmonizálva, és a kérdésről való döntés
a nemzeti jogalkotó feladata.
Ezen kérdések jobb megértése érdekében a Bizottság egy tanulmányt rendelt meg39.
A tanulmány célja, hogy alapul szolgáljon a különböző nemzeti jogszabályok alapján a
bankokra alkalmazandó fizetésképtelenségi keretek eltéréseinek elemzéséhez, és
35

A BRRD 108. cikke.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2399 irányelve (2017. december 12.) a 2014/59/EU irányelvnek a
fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő
módosításáról.
37
Az elvet a BRRD 34. cikke rögzíti, és az előírja, hogy a részvényeseket és a hitelezőket nem érheti nagyobb
veszteség a szanálás során, mint fizetésképtelenség esetén.
38
A fizetésképtelenségnél alkalmazandó kielégítési sorrend harmonizációja esetén kellő figyelmet kell fordítani
egyes elsőbbségi hitelezők, például az adóhatóságok, a társadalombiztosítás intézményei és a
munkavállalók/alkalmazottak helyzetére.
39
A tanulmányra vonatkozó felhívást azt követően tették közzé, hogy egy kérelem nyomán az Európai Parlament
biztosította a költségvetési forrást egy, a bankunióval foglalkozó kísérleti projekt számára. Az ajánlati felhívást
2018. szeptember 7-én tették közzé, elérhető az alábbi címen:
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:389651-2018:TEXT:EN:HTML&ticket=ST-35512292rGDZ9PTvzUdNJZvojeKKI1EdXBHdQdHshD8PU99JSVKIfmyXIsA4zPHRCzeoTNQsdCLBE7Iu53KzhFMVrsz
sG9zW-jpJZscgsw0KeumEE0mYyCS-1dilRzzzQczGl03GpkcVaEJS1fqVDK0xcTDelqmAExgb
36
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értékelje az ezen keretek és a szanálási szabályok közötti kölcsönhatásokat.
A tanulmánynak emellett meg kell határoznia a harmonizáció lehetséges szakpolitikai
alternatíváit, ideértve a közigazgatási felszámolási eljárások bevezetésének lehetőségét
az Unióban.
C. Az Egységes Szanálási Mechanizmus (SRM) és az Egységes Szanálási Testület
(SRB) működése
Az SRMR felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezése értelmében a Bizottságnak értékelést
kell végeznie az Egységes Szanálási Mechanizmus és az Egységes Szanálási Testület
irányításával és működésével kapcsolatos több szempontra vonatkozóan.
A felülvizsgálandó tételek – amelyek az egyszerűség kedvéért az alábbiakban
csoportosítva szerepelnek – magukban foglalják a következőket:
- az ESZT (és általában az Egységes Szanálási Mechanizmus) és a szanálási
folyamatban érintett más szereplők, valamint az EBH, az Európai Értékpapírpiaci
Hatóság (ESMA) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
(EIOPA) közötti kölcsönhatások értékelése;
- annak értékelése, hogy módosítani kell-e az Egységes Szanálási Alap célszintjét
vagy a referenciapontját;
- az ESZT belső irányítási intézkedéseinek és más operatív kérdések értékelése, és
különösen az ESZT befektetési portfóliójának értékelése;
- az uniós ügynökségként működő ESZT jogi státuszának értékelése.
Előzetes észrevételként a Bizottság megjegyzi, hogy az ESZT 2016-ban teljes körű
szanálási hatásköröket kapott, és időre volt szüksége belső működésének kialakításához
és a teljes személyi állomány felvételéhez. Ezért részletes vizsgálat elvégzéséhez nem
áll rendelkezésre elegendő információ vagy tapasztalat.
Bizonyos előzetes észrevételek megtételére viszont van lehetőség.
A szanálási program elfogadására vonatkozóan az SRMR rendeletben meghatározott
eljárás40 több lépésből áll és megköveteli a különböző szereplők – többek között az
ESZT, a nemzeti szanálási hatóságok, az Európai Központi Bank és a Bizottság közötti
koordinációt. Ezen túlmenően az eljárás megköveteli, hogy a pénzügyi stabilitás
megőrzése és a piacra gyakorolt kedvezőtlen hatás elkerülése érdekében a szanálási
programot nagyon rövid időn belül kell elfogadni és végrehajtani. Bár az eljárás
bizonyos kihívásokkal jár, biztosítja, hogy a bankszanálásról szóló döntéseket gyorsan
meghozzák, miközben az érintett szereplők szerepe és előjogai nem sérülnek.
A szanálási eljárásokon felül az ESZT a keret részeként meghatározott eljárásokkal
összhangban együttműködött a nemzeti hatóságokkal. A 2017. évi szanálástervezési
ciklus során az ESZT konszolidált szinten kötelező MREL-célokat határozott meg az
ESZT hatáskörébe tartozó legnagyobb bankcsoportok többsége számára, és az ESZT
2020-ig kötelező célokat kíván kitűzni a hatáskörébe tartozó valamennyi csoport
számára.

40

Az SRMR 18. cikke.
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Az EBH-t illetően a Bizottság 2017. november 27-én jelentést tett közzé az EBH által a
szanáláshoz kapcsolódó közvetítési eljárásokban betöltött szerepről41. A jelentés több
olyan kérdéssel is foglalkozott, amelyekre az EBH hívta fel a Bizottság figyelmét. Ezen
kérdések mindegyike az EBH létrehozásáról szóló rendelet42 rendelkezéseit érinti,
amelyeket az európai felügyeleti hatóságok felülvizsgálatának keretében módosítanak43.
Az Egységes Szanálási Alap célszintjének és referenciapontjának felülvizsgálatával
kapcsolatban az SRMR úgy rendelkezik, hogy a 2016. január 1-jétől kezdődő nyolcéves
kezdeti időszak végére az Egységes Szanálási Alap rendelkezésre álló pénzügyi
eszközeinek el kell érnie a részt vevő tagállamokban engedélyezett összes hitelintézet
biztosított betétei összegének legalább 1 %-át44. Ehhez hasonlóan, a BRRD
rendelkezése értelmében a tagállamok biztosítják, hogy 2024. december 31-ig a
finanszírozási rendszereik rendelkezésre álló pénzügyi eszközei elérjék a területükön
engedélyezett összes intézmény biztosított betétei összegének legalább 1 %-át45.
A tagállamok az említett összeget meghaladó célszinteket is meghatározhatnak, és ezzel
a lehetőséggel egyes tagállamok éltek is a BRRD átültetése során.
2014 óta számos olyan felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási rendeletet fogadtak
el, amelyek az Egységes Szanálási Alaphoz és a nemzeti finanszírozási rendszerekhez
beszedendő előzetes46 és utólagos47 hozzájárulásokra vonatkozó részletes szabályokat
állapítanak meg. Ezt követően az ESZT a bankunióra vonatkozóan kiszámította és a
nemzeti szanálási hatóságok révén megkezdte az előzetes hozzájárulások beszedését az
Egységes Szanálási Alapba48. A bankunión kívül a bankok jelenleg a nemzeti
finanszírozási rendszerekhez járulnak hozzá.
Az EBH 2016 októberében jelentést fogadott el a szanálásfinanszírozási rendszerek
célszintjének meghatározására szolgáló referenciapontról49. A jelentés ajánlása szerint a
szanálásfinanszírozási rendszerek célszintjének meghatározásakor a biztosított betétek
helyett a biztosított betétek nélkül számított összes kötelezettséget kellene alapul venni
ahhoz, hogy szorosabb összhang legyen a szabályozási kerettel. A jelentés ugyanakkor
azt is hangsúlyozta, hogy a szanálási hatóságoknak és az intézményeknek
bizonyossággal kell rendelkezniük a hozzájárulásokkal kapcsolatban a
41

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1557493331905&uri=CELEX:52017DC0661
Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság
(Európai Bankhatóság) létrehozásáról.
43
A Bizottság 2017. szeptember 20-i COM (2017) 536 final javaslata.
44
Az SRMR 69. cikkének (1) bekezdése.
45
A BRRD 102. cikkének (1) bekezdése.
46
A Bizottság (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 21.) a 2014/59/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében történő
kiegészítéséről és a Tanács (EU) 2015/81 végrehajtási rendelete (2014. december 19.) a 806/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet egységes alkalmazási feltételeinek az Egységes Szanálási Alaphoz való előzetes
hozzájárulás tekintetében történő meghatározásáról.
47
A Bizottság (EU) 2016/778 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. február 2.) a 2014/59/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek a rendkívüli utólagos hozzájárulás teljes összege vagy annak egy része befizetésének
elhalasztásához szükséges körülmények és feltételek, a kritikus funkciót megalapozó tevékenységek, szolgáltatások
és működési folyamatok meghatározásának, valamint a fő üzletágakat megalapozó üzletágak és a hozzájuk
kapcsolódó szolgáltatások meghatározásának kritériumai tekintetében történő kiegészítéséről.
48
https://srb.europa.eu/en/content/ex-ante-contributions-0.
49
A BRRD 102. cikkének (4) bekezdésével összhangban. Jelentés a szanálásfinanszírozási rendszerek megfelelő
célszintjének alapjáról (Report on the appropriate target level basis for resolution financing arrangements), EBAOP-2016-18,
2016. október 28.,
elérhető
az
alábbi
címen:
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/Report+on+the+appropriate+target+level+basis+for+resoluti
on+financing+arrangements+%28EBA-OP-2016-18%29.pdf
42
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szanálásfinanszírozási rendszerek kiépülése idején, és így ebben az időszakban el kell
kerülni a célszint volatilitását.
Jelenleg folyamatban van az Egységes Szanálási Alap kiépülése, és még semmilyen
szanálási intézkedéshez nem vették igénybe. A hangsúlyt ezért a célszint elérésére és a
hatályos jogi rendelkezések teljes körű végrehajtásának biztosítására kell helyezni.
Magát a célszintet vagy a referenciapontot, illetve a hozzájárulásokat érintő
változtatások a folyamat jelenlegi szakaszában nem tűnnek szükségesnek.
További értékelésre csak azt követően kerülhet sor, hogy a szanálás finanszírozására
szolgáló teljes mechanizmus kiépül, és konkrét esetekben is kipróbálásra kerül, ha
szükséges. Ebben a szakaszban elegendő azt megállapítani, hogy a magánszektor
fokozott veszteségviselő képessége – különösen a banki csomagban a MREL-re
vonatkozóan foglalt szabályok és az Egységes Szanálási Alap növekedésének
eredményeképpen – ténylegesen alkalmasnak tűnik arra, hogy csökkentse az
államháztartások bankszektornak való esetleges kitettségét.
Az ESZT irányításával és ügynökségi jogállásúból uniós intézményi jogállásúvá történő
módosításával50 kapcsolatban a közelmúltbeli létrehozása és az eddig szerzett
korlátozott gyakorlati tapasztalatok miatt jelenleg még nem áll rendelkezésre elég
információ a hatályos rendelkezések megváltoztatására vonatkozó javaslatok
megfogalmazásához. E tekintetben a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a jogállás
ilyen jellegű megváltoztatása szükségessé tenné az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (EUMSZ) módosítását.
Végezetül, tekintettel a nem résztvevő tagállamok bankunióhoz való csatlakozásának
lehetőségére, érdemes lehet elgondolkodni a csatlakozó tagállamoknak az Egységes
Szanálási Mechanizmusban való részvételére vonatkozó feltételekről.
IV. KÖVETKEZTETÉS
A Bizottság megvizsgálta a fent tárgyalt kérdéseket, megállapításai azon a korlátozott
tapasztalaton alapulnak, amelyet a Bizottság a szanálási keret eddigi alkalmazása során
szerzett.
A keretet csak korlátozott számú esetben alkalmazták. Ezek közül csak egy esetben
került sor egy intézménynek az SRMR szerinti szanálására. Látni kell azt is, hogy az
esetek egy része a pénzügyi válság idején vagy azt megelőzően keletkezett „öröklött
problémák” kezelésére irányult.
Másrészt a hitelezői feltőkésítésre és az Egységes Szanálási Testület létrehozására
vonatkozó rendelkezések csak 2016. január 1-jétől váltak alkalmazandóvá. Más elemek
– például a nagyobb méretű és összetett intézményekre vonatkozó szanálási terv és a
MREL-re vonatkozó rendelkezések – tekintetében a teljes körű végrehajtáshoz
fokozatos bevezetésre van szükség.

50

Az SRMR 94. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja előírja, hogy a jogszabály felülvizsgálata keretében a
Bizottság megvizsgálja, hogy „szükséges-e, hogy az e rendelet által a Testület, a Tanács és a Bizottság számára
kijelölt feladatokat kizárólag egy független uniós intézmény lássa el, és ha igen, szükség van-e a vonatkozó
rendelkezések bárminemű módosítására, ideértve az elsődleges joganyag módosítását is”.
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Ezen túlmenően a keret bizonyos alapvető fontosságú részei – például a MREL-re, a
moratóriummal kapcsolatos hatáskörökre és a harmadik országok joga által szabályozott
kötelezettségek elismerésére vonatkozó rendelkezések – módosítása folyamatban van, a
módosításokkal pedig átmeneti időszakok kerülnek bevezetésre.
Ennek fényében korai volna jogalkotási javaslatokat kidolgozni és elfogadni ebben a
szakaszban.
A Bizottság azonban továbbra is figyelemmel fogja kísérni a szanálási keret
alkalmazását, és tovább fogja vizsgálni a fent tárgyalt kérdéseket, és ennek során
figyelembe fogja venni a fizetésképtelenségre vonatkozó nemzeti jogszabályok
harmonizációja tárgyában nemrég elindított kutatás további eredményeit, valamint a
szanálási keret esetleges jövőbeli alkalmazásából eredő tapasztalatokat is.
Ennek érdekében a Bizottság átfogó egyeztetéseket fog folytatni a BRRD irányelvvel és
az SRMR rendelettel összefüggésben e jelentésben beazonosított témákról (valamint a
szanálási keret alkalmazása során felmerülő kérdésekről) az Európai Parlament, a
tagállamok és az érdekelt felek szakértőivel.
Ennek kapcsán a Bizottság figyelembe fogja venni a betétbiztosítással kapcsolatos
szakpolitikai fejleményekkel összefüggő szempontokat, ideértve az Eurócsoport által
létrehozott magas szintű munkacsoport munkáját51, valamint a betétbiztosítási
rendszerekről szóló irányelv52 felülvizsgálatát is.

51
52

Az Eurócsoport 2018. december 4-i jelentése az uniós vezetők részére a GMU elmélyítéséről.
A 2014/49/EK irányelv.
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