2015.11.12.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

L 295/21

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2017 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2015. november 11.)
a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az euróhoz rögzített
pénznemek esetében a devizaárfolyam-kockázat tőkeszükségletének kiszámításához alkalmazandó
kiigazított tényezőkre vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009.
november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) (Szolvencia II.) és különösen annak 109a. cikke
(2) bekezdésének c) pontjára,
mivel:
(1)

Az ebben a rendeletben meghatározott kiigazítások figyelembe veszik az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet (2) 188. cikkének (5) bekezdésében rögzített részletes kritériumokat.

(2)

A devizaárfolyam-kockázat tőkeszükségletének kiszámítása során az euróhoz rögzített pénznemek egységes
kezelésének biztosítása érdekében kiigazított tényezőket kell meghatározni a devizaárfolyam-kockázatra
vonatkozóan, az euro és az euróhoz rögzített pénznemek közötti átváltási árfolyam, valamint két, az euróhoz
rögzített pénznem közötti átváltási árfolyam tekintetében.

(3)

Ez a rendelet az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtástechnikai standardtervezeteken alapul.

(4)

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját
képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot,
továbbá kikérte az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikkével összhangban létrehozott
biztosítási és viszontbiztosítási érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A devizaárfolyam-kockázatra vonatkozó kiigazított tényezők, ha a hazai vagy külföldi pénznem az euro
Ha a hazai vagy külföldi pénznem az euro, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 188. cikke (3) és
(4) bekezdésének alkalmazásában a 25 %-os tényezőt a következők váltják fel:
a) 0,39 %, ha a másik pénznem a dán korona (DKK);
b) 1,81 %, ha a másik pénznem a leva (BGN);
c) 2,18 %, ha a másik pénznem a CFA-frank (BCEAO) (XOF);
d) 1,96 %, ha a másik pénznem a CFA-frank (BEAC) (XAF);
e) 2,00 %, ha a másik pénznem a comore-i frank (KMF).
(1) HL L 335., 2009.12.17., 1. o.
(2) A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről (HL L 12.,
2015.1.17., 1. o.).
3
( ) Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1094/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat
hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).
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2. cikk
A devizaárfolyam-kockázatra vonatkozó kiigazított tényezők, ha a hazai vagy külföldi pénznem az euróhoz
rögzített pénznem
Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 188. cikke (3) és (4) bekezdésének alkalmazásában a 25 %-os
tényezőt a következők váltják fel:
a) 2,24 %, ha a két pénznem a DKK és a BGN;
b) 2,62 %, ha a két pénznem a DKK és az XOF;
c) 2,40 %, ha a két pénznem a DKK és az XAF;
d) 2,44 %, ha a két pénznem a DKK és a KMF;
e) 4,06 %, ha a két pénznem a BGN és az XOF;
f) 3,85 %, ha a két pénznem a BGN és az XAF;
g) 3,89 %, ha a két pénznem a BGN és a KMF;
h) 4,23 %, ha a két pénznem az XOF és az XAF;
i) 4,27 %, ha a két pénznem az XOF és a KMF;
j) 4,04 %, ha a két pénznem az XAF és a KMF.
3. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2015. november 11-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

