
EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT

av den 16 september 2014

om förlängning av vissa tidsfrister som anges i rekommendation ESRB/2012/2 om kreditinstitutens 
finansiering

(ESRB/2014/4)

(2015/C 22/04)

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om mak
rotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (1), särskilt 
artikel 3.2 b, f och g, artikel 4.2, artikel 16.2 och artikel 17,

med beaktande av Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2011/1 av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för 
Europeiska systemrisknämnden (2), särskilt artiklarna 19 och 20, och

av följande skäl:

(1) Den 20 december 2012 antog Europeiska systemrisknämndens styrelse rekommendation ESRB/2012/2 (3). 
Rekommendationen syftar till att uppmuntra kreditinstituten att skapa hållbara finansieringsstrukturer.

(2) För att uppnå målen med rekommendation ESRB/2012/2 ska nationella tillsynsmyndigheter, nationella myndighe
ter med ansvar för makrotillsynen och Europeiska bankmyndigheten (EBA) vidta vissa åtgärder inom de tidsfrister 
som fastställs i avsnitt 2.3.

(3) Styrelsen beslutade den 31 december 2013 att förlänga dessa tidsfrister med mellan sex och tolv månader. Enligt 
de ändrade tidsfristerna ska nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för banktillsynen och nationella 
tillsynsmyndigheter och andra myndigheter med ansvar för makrotillsynen senast den 30 juni 2015 överlämna en 
interimsrapport till ESRB med en första bedömning av vilka resultat som genomförandet av rekommendatio
nerna A 1, A 2 och A 3 har haft, och senast den 31 januari 2016 ska de överlämna en slutrapport. EBA bör 
överlämna en första utvärderingsrapport om rekommendation A 5 senast den 30 juni 2015 och en slutrapport 
senast den 30 september 2015. Vissa mottagare har dock uppgett att det inte kommer att bli möjligt att fullt ut 
hålla de angivna tidsfristerna.

(4) Det övergripande målet för ESRB är att förhindra eller minska systemrisker på ett snabbt och effektivt sätt. Styrel
sen anser att en ytterligare fördröjning på sex månader för de nationella tillsynsmyndigheternas första utvärder
ingsrapport om rekommendationerna A 1, A 2 och A 3 och en ytterligare fördröjning på nio månader för 
EBA:s första utvärderingsrapport om rekommendation A 5 inte skulle äventyra finansmarknadernas korrekta 
funktionssätt, och inte heller innebära att dessa rekommendationer inte kommer att genomföras.

(5) Styrelsen har därmed beslutat att förlänga de tidsfrister i rekommendation ESRB/2012/2 som gäller rekommenda
tionerna A 1, A 2 och A 3 med sex månader och den tidsfrist som gäller rekommendation A 5 med nio månader, 
för att ge de nationella tillsynsmyndigheterna och EBA tillräckligt med tid för att vidta de åtgärder som är nödvän
diga för att genomföra rekommendationerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar i rekommendation ESRB/2012/2

Rekommendation ESRB/2012/2 ska ändras på följande sätt:

1. Avsnitt 2.3.1 ska ersättas med följande:

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.
(2) EUT C 58, 24.2.2011, s. 4.
(3) Europeiska  systemrisknämndens  rekommendation  ESRB/2012/2  av  den  20  december  2012  om  kreditinstitutens  finansiering 

(EUT C 119, 25.4.2013, s. 1).
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”1. Rekommendation A – Nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för banktillsynen, nationella tillsynsmyndigheter 
och andra myndigheter med ansvar för makrotillsynen samt EBA ska rapportera enligt följande tidsplan:

a) Senast den 31 december 2015 ska nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för banktillsynen överlämna en 
interimsrapport till ESRB med en första bedömning av vilka resultat som genomförandet av rekommendatio
nerna A 1 och A 2 har haft.

b) Senast den 31 juli 2016 ska nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för banktillsynen överlämna en 
slutrapport om rekommendationerna A 1 och A 2 till ESRB och rådet.

c) Senast den 31 december 2015 ska nationella tillsynsmyndigheter och andra myndigheter med ansvar för mak
rotillsynen överlämna en interimsrapport till ESRB med en första bedömning av vilka resultat som genomfö
randet av rekommendation A 3 har haft.

d) Senast den 30 september 2016 ska nationella tillsynsmyndigheter och andra myndigheter med ansvar för 
makrotillsynen överlämna en slutrapport om genomförandet av rekommendation A 3 till ESRB och rådet.

e) Senast den 30 juni 2014 ska EBA överlämna de riktlinjer som avses i rekommendation A 4 till ESRB och 
rådet.

f) Senast den 31 mars 2016 ska EBA överlämna en interimsrapport till ESRB med en första bedömning av vilka 
resultat som genomförandet av rekommendation A 5 har haft.

g) Senast den 30 juni 2016 ska EBA överlämna en slutrapport om genomförandet av rekommendation A 5 till 
ESRB och rådet.”

2. I bilagan ska punkt V.1.3.1 ersättas med följande:

”V.1.3.1 Tid s fr i s t e r

Nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för banktillsynen, nationella tillsynsmyndigheter och andra myndigheter 
med ansvar för makrotillsynen samt EBA ska rapportera till ESRB och rådet om åtgärder som vidtagits med anled
ning av denna rekommendation, eller på lämpligt sätt motivera eventuell passivitet. Följande tidsplan ska gälla:

a) Senast den 31 december 2015 ska nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för banktillsynen överlämna en 
interimsrapport till ESRB med en första bedömning av vilka resultat som genomförandet av rekommendatio
nerna A 1 och A 2 har haft.

b) Senast den 31 juli 2016 ska nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för banktillsynen överlämna en slutrapport 
om rekommendationerna A 1 och A 2 till ESRB och rådet.

c) Senast den 31 december 2015 ska nationella tillsynsmyndigheter och andra myndigheter med ansvar för mak
rotillsynen överlämna en interimsrapport till ESRB med en första bedömning av vilka resultat som genomförandet 
av rekommendation A 3 har haft.

d) Senast den 30 september 2016 ska nationella tillsynsmyndigheter och andra myndigheter med ansvar för mak
rotillsynen överlämna en slutrapport till ESRB och rådet om genomförandet av rekommendation A 3.

e) Senast den 30 juni 2014 ska EBA överlämna de riktlinjer som avses i rekommendation A 4 till ESRB och rådet.

f) Senast den 31 mars 2016 ska EBA överlämna en interimsrapport till ESRB med en första bedömning av vilka 
resultat som genomförandet av rekommendation A 5 har haft.

g) Senast den 30 juni 2016 ska EBA överlämna en slutrapport till ESRB och rådet om genomförandet av 
rekommendation A 5.”

Artikel 2

Offentliggörande

Detta beslut ska offentliggöras på ESRB:s webbplats den dag då det träder i kraft.
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Artikel 3

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den dag det antas.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 16 september 2014.

Mario DRAGHI

ESRB:s ordförande
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