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(2016/C 140/01)

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makro
tilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (1), særlig 
artikel 3, stk. 2, litra b), d) og f) og artikel 16-18,

under henvisning til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis afgørelse ESRB/2011/1 af 20. januar 2011 om vedta
gelse af forretningsordenen for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (2), navnlig artikel 15, stk. 3, litra e), og 
artikel 18-20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det Almindelige Råd for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) vedtog den 20. december 2012 hen
stilling ESRB/2012/2 (3). Henstillingen skal tilskynde skabelsen af holdbare finansieringsstrukturer for kreditinsti
tutter.

(2) For at kunne nå målene i henstilling ESRB/2012/2 er de nationale tilsynsmyndigheder, de nationale makropruden
tielle myndigheder og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) blevet anmodet om at træffe visse foranstalt
ninger inden for de frister, der er fastsat i afsnit 2, nr. 3, i henstilling ESRB/2012/2.

(3) Det Almindelige Råd besluttede den 16. september 2014 at forlænge nogle af fristerne med seks til tolv måneder. 
I henhold til den reviderede tidsplan bør EBA senest den 31. marts 2016 forelægge en statusrapport for ESRB, der 
indeholder en første vurdering af resultaterne af gennemførelsen af henstilling A, stk. 5, i henstilling ESRB/2012/2, 
og senest den 30. juni 2016 forelægge en endelig rapport for ESRB og Rådet for Den Europæiske Union. Disse 
rapporter bør baseres på data om finansieringsplaner, som de nationale tilsynsmyndigheder har indsendt til EBA. 
EBA har dog meddelt, at den ikke kan opfylde de specificerede tidsfrister som følge af forsinkelser i forbindelse 
med indsendelsen af data.

(4) ESRB's overordnede formål er rettidigt og effektivt at forebygge eller begrænse systemiske risici. Det Almindelige 
Råd er af den opfattelse, at det ikke vil bringe de finansielle markeders ordentlige funktion i fare eller indebære at 
henstilling A, stk. 5 ikke bliver gennemført, hvis statusrapporten og den endelige rapport om henstilling A, stk. 5, 
samles i én rapport, som fremlægges af EBA, eller hvis tidsfristen for aflevering af rapporten til ESRB og Rådet 
forlænges med 12 måneder.

(5) Det Almindelige Råd bør derfor forlænge den relevante tidsfrist for at give EBA tilstrækkelig tid til at træffe de 
skridt, der er nødvendige, for at gennemføre henstilling A, stk. 5.

(6) Henstilling ESRB/2012/2 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

(1) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1.
(2) EUT C 58 af 24.2.2011, s. 4.
(3) Det  Europæiske  Udvalg  for  Systemiske  Risicis  henstilling  ESRB/2012/2  af  20.  december  2012  om  kreditinstitutters  finansiering 

(EUT C 119 af 25.4.2013, s. 1).
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VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

Henstilling ESRB/2012/2 ændres således:

1) Afsnit 2, nr. 3, punkt 1, erstattes af følgende:

»1. Henstilling A — Nationale tilsynsmyndigheder med ansvar for banktilsyn, nationale tilsynsmyndigheder og andre 
myndigheder med et makroprudentielt mandat samt EBA anmodes om at aflægge rapport ifølge nedenstående 
tidsplan:

a) Nationale tilsynsmyndigheder med ansvar for banktilsyn anmodes om senest den 31. december 2015 at fore
lægge ESRB en statusrapport med en indledende vurdering af resultaterne af gennemførelsen af henstilling A, 
stk. 1 og 2.

b) Nationale tilsynsmyndigheder med ansvar for banktilsyn anmodes om senest den 31. juli 2016 at forelægge 
ESRB og Rådet en endelig rapport om henstilling A, stk. 1 og 2.

c) Nationale tilsynsmyndigheder og andre myndigheder med et makroprudentielt mandat anmodes om senest 
den 31. december 2015 at forelægge ESRB en statusrapport med en indledende vurdering af resultatet af 
gennemførelsen af henstilling A, stk. 3.

d) Nationale tilsynsmyndigheder og andre myndigheder med et makroprudentielt mandat anmodes om senest 
den 30. september 2016 at forelægge ESRB og Rådet en endelig rapport om gennemførelsen af henstilling A, 
stk. 3.

e) EBA anmodes om senest den 30. juni 2014 at forelægge ESRB og Rådet de i henstilling A, stk. 4, omhandlede 
retningslinjer.

f) EBA anmodes om senest den 31. marts 2017 om at forelægge ESRB og Rådet en endelig rapport om gen
nemførelsen af henstilling A, stk. 5.«

2) I bilaget erstattes punkt V.1.3.1 af følgende:

»V.1.3.1. Tidslinje

Nationale tilsynsmyndigheder med ansvar for banktilsyn, nationale tilsynsmyndigheder og andre myndigheder med et 
makroprudentielt mandat og EBA anmodes om at aflægge rapport til ESRB og Rådet om de foranstaltninger, som de 
har truffet på baggrund af denne henstilling, eller i givet fald at begrunde undladelsen af at gennemføre foranstaltnin
ger, ifølge nedenstående tidsplan:

a. Nationale tilsynsmyndigheder med ansvar for banktilsyn anmodes om senest den 31. december 2015 at forelægge 
ESRB en statusrapport med en indledende vurdering af resultaterne af gennemførelsen af henstilling A, stk. 1 
og 2.

b. Nationale tilsynsmyndigheder med ansvar for banktilsyn anmodes om senest den 31. juli 2016 at forelægge ESRB 
og Rådet en endelig rapport om henstilling A, stk. 1 og 2.

c. Nationale tilsynsmyndigheder og andre myndigheder med et makroprudentielt mandat anmodes om senest den 
31. december 2015 at forelægge ESRB en statusrapport med en indledende vurdering af resultatet af gennemførel
sen af henstilling A, stk. 3.

d. Nationale tilsynsmyndigheder og andre myndigheder med et makroprudentielt mandat anmodes om senest den 
30. september 2016 at forelægge ESRB og Rådet en endelig rapport om gennemførelsen af henstilling A, stk. 3.

e. EBA anmodes om senest den 30. juni 2014 at forelægge ESRB og Rådet de i henstilling A, stk. 4, omhandlede 
retningslinjer.

f. EBA anmodes om senest den 31. marts 2017 om at forelægge ESRB og Rådet en endelig rapport om gennemfø
relsen af henstilling A, stk. 5.«

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 21. marts 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ESRB
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