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MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer 

létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 

2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 

1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 

2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 173., 2014. június 12.) 

A 244. oldalon a 27. cikk (1) bekezdésében 

a következő szövegrész: 

„(1) 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 rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságoknak a 2013/36/EU irányelv 104. cikkében rögzített intézkedések sérelme nélkül 

adott esetben legalább az alábbi intézkedések rendelkezésére álljanak:”, 
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helyesen: 

„(1) Amennyiben valamely intézmény megsérti, vagy – egyebek mellett több kritérium alapján 

(amelyek magukban foglalhatják az intézmény 1,5 százalékponttal 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., 14‒17. vagy 24., 25., vagy 26. cikkének bármelyikében meghatározott 

követelményeket, a tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságoknak a 2013/36/EU irányelv 

104. cikkében említett intézkedések sérelme nélkül adott esetben legalább az alábbi intézkedések 

rendelkezésére álljanak:”.  
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