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2014. gada 16. septembra Lēmums

par dažu termiņu pagarinājumu, kas noteikts ar ESRK/2012/2 ieteikumu par kredītiestāžu 
finansējumu

(ESRK/2014/4)

(2015/C 22/04)

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS VALDE,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienī
bas finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 
2. punkta b), f) un g) apakšpunktu, 4. panta 2. punktu, 16. panta 2. punktu un 17. pantu,

ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2011. gada 20. janvāra Lēmumu ESRK/2011/1, ar ko pieņem Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģijas reglamentu (2), un jo īpaši tā 19. un 20. pantu,

tā kā:

(1) Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) 2012. gada 20. decembrī ir pieņēmusi Ieteikumu ESRK/2012/2 (3). Šā 
ieteikuma mērķis ir stimulēt ilgtspējīgas finansēšanas struktūras attiecībā uz kredītiestādēm.

(2) Lai sasniegtu Ieteikuma ESRK/2012/2 mērķus, valsts uzraudzības iestādēm (turpmāk tekstā “VUI”, valsts makrouz
raudzības iestādēm un Eiropas Banku iestādei (EBI) ir uzdots veikt noteiktas darbības ieteikuma 2. iedaļas 
3. punktā noteiktajos termiņos.

(3) Valde 2013. gada 31. decembrī nolēma pagarināt šos termiņus par sešiem līdz divpadsmit mēnešiem. Saskaņā ar 
pārskatītajiem termiņiem VUI, kuras ir atbildības par banku uzraudzību, kā arī VUI un citām iestādēm ar 
makrouzraudzības pilnvarām ir uzdots nosūtīt ESRK starpposma ziņojumu, kas ietver A ieteikuma 1., 2. un 
3. punkta īstenošanas rezultātu pirmo novērtējumu, līdz 2015. gada 30. jūnijam un nobeiguma ziņojumu – līdz 
2016. gada 31. janvārim. EBI ir jāsniedz pirmais uzraudzības ziņojums par A ieteikuma 5. punktu līdz 2015. gada 
30. jūnijam un nobeiguma ziņojums līdz 2015. gada 30. septembrim. Tomēr daži adresāti ir paziņojuši, ka tiem 
nebūs iespējams pilnībā iekļauties noteiktajos termiņos.

(4) ESRK visaptverošais mērķis ir laicīgi un efektīvi novērst vai mazināt sistēmiskos riskus. Valde uzskata, ka VUI 
kavēšanās, kas ir ilgāka par sešiem mēnešiem, lai sniegtu pirmo uzraudzības ziņojumu par A ieteikuma 1., 2. un 
3. punktu, un EBI kavēšanās, kas ir ilgāka par deviņiem mēnešiem, lai sniegtu pirmo uzraudzības ziņojumu par 
A ieteikuma 5. punktu, neapdraud pienācīgu finanšu tirgu darbību, kā arī neliecina par to, ka šie ieteikumi tiks 
atstāti bez ievērības.

(5) Līdz ar to Valde ir nolēmusi pagarināt Ieteikumā ESRK/2012/2 noteiktos termiņus attiecībā uz A ieteikuma 1., 2., 
3. punktu par sešiem mēnešiem un attiecībā uz A ieteikuma 5. punktu par deviņiem mēnešiem, lai dotu VUI un 
EBI pietiekamu laiku būtisko ieteikumu īstenošanai nepieciešamo pasākumu veikšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
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Grozījumi Ieteikumā ESRK/2012/2

Ieteikumu ESRK/2012/2 groza šādi:

1) ieteikuma 2.3.1. iedaļu aizstāj ar šādu:

(1) OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.
(2) OV C 58, 24.2.2011., 4. lpp.
(3) Eiropas  Sistēmisko  risku  kolēģijas  2012.  gada  20.  decembra  Ieteikums  ESRK/2012/2  par  kredītiestāžu  finansējumu  (OV  C  119, 

25.4.2013., 1. lpp.).
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“1. A ieteikums – Valsts uzraudzības iestādēm, kas ir atbildīgas par banku uzraudzību, valsts uzraudzības iestādēm un 
citām iestādēm ar makrouzraudzības pilnvarām, un EBI tiek uzdots ziņot, ievērojot šādus termiņus:

a) līdz 2015. gada 31. decembrim valsts uzraudzības iestādēm, kas ir atbildīgas par banku uzraudzību, tiek 
uzdots sniegt ESRK starpposma ziņojumu, ietverot A ieteikuma 1. un 2. punkta īstenošanas rezultātu pirmo 
novērtējumu;

b) līdz 2016. gada 31. jūlijam valsts uzraudzības iestādēm, kas ir atbildīgas par banku uzraudzību, tiek uzdots 
sniegt noslēguma ziņojumu par A ieteikuma 1. un 2. punktu ESRK un Padomei;

c) līdz 2015. gada 31. decembrim valsts uzraudzības iestādēm un citām iestādēm ar makrouzraudzības pilnva
rām tiek uzdots sniegt ESRK starpposma ziņojumu, ietverot A ieteikuma 3. punkta īstenošanas rezultātu 
pirmo novērtējumu;

d) līdz 2016. gada 30. septembrim valsts uzraudzības iestādēm un citām iestādēm ar makrouzraudzības pilnva
rām tiek uzdots sniegt noslēguma ziņojumu par A ieteikuma 3. punkta īstenošanu ESRK un Padomei;

e) līdz 2014. gada 30. jūnijam EBI tiek uzdots sniegt pamatnostādnes, kas minētas A ieteikuma 4. punktā ESRK 
un Padomei;

f) līdz 2016. gada 31. martam EBI tiek uzdots sniegt ESRK starpposma ziņojumu, ietverot A ieteikuma 
5. punkta īstenošanas rezultātu pirmo novērtējumu;

g) līdz 2016. gada 30. jūnijam EBI tiek uzdots sniegt noslēguma ziņojumu par A ieteikuma 5. punkta ieteikuma 
īstenošanu ESRK un Padomei”;

2) pielikuma V.1.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

“V.1.3.1. Te rm i ņš

Valsts uzraudzības iestādēm, kas ir atbildīgas par banku uzraudzību, valsts uzraudzības iestādēm un citām iestādēm 
ar makrouzraudzības pilnvarām un EBI tiek uzdots ziņots ESRK un Padomei par darbībām, kas veiktas saistībā ar šo 
ieteikumu, vai attiecīgi pamatot jebkuru darbību neveikšanu saskaņā ar šādu grafiku:

a) līdz 2015. gada 31. decembrim valsts uzraudzības iestādēm, kas ir atbildīgas par banku uzraudzību, tiek uzdots 
sniegt ESRK starpposma ziņojumu, ietverot A ieteikuma 1. un 2. punkta īstenošanas rezultātu pirmo 
novērtējumu;

b) līdz 2016. gada 31. jūlijam valsts uzraudzības iestādēm, kas ir atbildīgas par banku uzraudzību, tiek uzdots sniegt 
noslēguma ziņojumu par A ieteikuma 1. un 2. punktu ESRK un Padomei;

c) līdz 2015. gada 31. decembrim valsts uzraudzības iestādēm un citām iestādēm ar makrouzraudzības pilnvarām 
tiek uzdots sniegt ESRK starpposma ziņojumu, ietverot A ieteikuma 3. punkta īstenošanas rezultātu pirmo 
novērtējumu;

d) līdz 2016. gada 30. septembrim valsts uzraudzības iestādēm un citām iestādēm ar makrouzraudzības pilnvarām 
tiek uzdots sniegt noslēguma ziņojumu par A ieteikuma 3. punkta īstenošanu ESRK un Padomei;

e) līdz 2014. gada 30. jūnijam EBI tiek uzdots sniegt pamatnostādnes, kas minētas A ieteikuma 4. punktā ESRK un 
Padomei;

f) līdz 2016. gada 31. martam EBI tiek uzdots sniegt ESRK starpposma ziņojumu, ietverot A ieteikuma 5. punkta 
īstenošanas rezultātu pirmo novērtējumu;

g) līdz 2016. gada 30. jūnijam EBI tiek uzdots sniegt noslēguma ziņojumu par A ieteikuma 5. punkta ieteikuma 
īstenošanu ESRK un Padomei.”
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Publicēšana

Šo lēmumu publicē ESRK tīmekļa vietnē tā spēkā stāšanās dienā.
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Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā apstiprināšanas dienā.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 16. septembrī

ESRK priekšsēdētājs

Mario DRAGHI
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