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SOOVITUSED

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS,

21. märts 2016,

millega muudetakse soovitust ESRN/2012/2 krediidiasutuste rahastamise kohta

(ESRN/2016/2)

(2016/C 140/01)

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU HALDUSNÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi 
makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta, (1) 
eelkõige selle artikli 3 lõike 2 punkte b, d ja f ning artikleid 16 kuni 18,

võttes arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 20. jaanuari 2011. aasta otsust ESRN/2011/1, millega võetakse 
vastu Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu töökord, (2) eelkõige selle artikli 15 lõike 3 punkti e ning artikleid 18 
kuni 20,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) haldusnõukogu võttis 20. detsembril 2012 vastu soovituse 
ESRN/2012/2 (3). Soovituse eesmärk on motiveerida krediidiasutuste jätkusuutlikke rahastamisstruktuure.

(2) Soovituse ERSN/2012/2 eesmärkide saavutamiseks peavad riikide järelevalveasutused, riikide makrotasandi usalda
tavusjärelevalve asutused ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) võtma teatavad meetmed soovituse ESRN/2012/2 
2. jao punktis 3 sätestatud tähtaja jooksul.

(3) 16. septembril 2014 otsustas ESRNi haldusnõukogu pikendada mõnda tähtaega 6 või 12 kuu võrra. Muudetud 
ajakava kohaselt peab EBA esitama ESRNile vahearuande esimese hinnanguga soovituse ESRN/2012/2 soovituse 
A5 rakendamise tulemuste kohta 31. märtsiks 2016 ning lõpparuande ESRNile ja Euroopa Liidu Nõukogule 
30. juuniks 2016. Need aruanded peavad põhinema riikide järelevalveasutuste poolt EBA-le esitatud rahastamiska
vade andmetel. EBA on väljendanud seisukohta, et tal ei ole võimalik ettenähtud tähtaegu järgida seoses viivitus
tega andmete edastamisel.

(4) ESRNi ülim eesmärk on süsteemsete riskide õigeaegne ja tulemuslik ärahoidmine või leevendamine. ESRNi haldus
nõukogu leiab, et vahe- ja lõpparuande esitamine EBA poolt ühe aruandena soovituse A5 kohta ja tähtaja pikenda
mine aruande esitamiseks ESRNile ja nõukogule täiendava 12 kuu võrra ei ohusta finantsturgude nõuetekohast 
toimimist ega tähenda soovituse A5 rakendamata jätmist.

(5) Seetõttu peab ESRNi haldusnõukogu pikendama tähtaega, et anda EBA-le piisavalt aega võtta vajalikke meetmeid 
soovituse A5 rakendamisel.

(6) Seetõttu tuleb soovitust ESRN/2012/2 vastavalt muuta,

(1) ELT L 331, 15.12.2010, lk 1.
(2) ELT C 58, 24.2.2011, lk 4.
(3) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus ESRN/2012/2, 20. detsember 2012, krediidiasutuste rahastamise kohta (ELT C 119, 

25.4.2013, lk 1).

21.4.2016 ET Euroopa Liidu Teataja C 140/1



ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

Soovitust ESRN/2012/2 muudetakse järgmiselt:

1. 2. jao punkti 3 alapunkt 1 asendatakse järgmisega:

„1. Soovitus A – pangandusjärelevalve eest vastutavad riikide järelevalveasutused, riikide järelevalveasutused ja muud 
makrotasandi järelevalve eest vastutavad asutused ning EBA peavad aruande esitama järgmisteks kuupäevadeks:

a) 31. detsembriks 2015 peavad pangandusjärelevalve eest vastutavad riikide järelevalveasutused esitama ESRNile 
vahearuande esimese hinnanguga soovituste A1 ja A2 rakendamise tulemuste kohta;

b) 31. juuliks 2016 peavad pangandusjärelevalve eest vastutavad riikide järelevalveasutused esitama ESRNile ja 
nõukogule lõpparuande soovituste A1 ja A2 osas;

c) 31. detsembriks 2015 peavad riikide järelevalveasutused ja muud makrotasandi järelevalve eest vastutavad 
asutused esitama ESRNile vahearuande esimese hinnanguga soovituse A3 rakendamise tulemuste kohta;

d) 30. septembriks 2016 peavad riikide järelevalveasutused ja muud makrotasandi järelevalve eest vastutavad 
asutused esitama ESRNile ja nõukogule lõpparuande soovituse A3 rakendamise kohta;

e) 30. juuniks 2014 peab EBA edastama soovituses A4 osutatud suunised ESRNile ja nõukogule;

f) 31. märtsiks 2017 peab EBA esitama ESRNile ja nõukogule lõpparuande soovituse A5 rakendamise kohta.”

2. Lisa punkt V.1.3.1 asendatakse järgmisega:

„V.1.3.1. Ajakava

Pangandusjärelevalvega tegelevad riikide järelevalveasutused, makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest vastutavad rii
kide asutused ja Euroopa Pangandusjärelevalve peavad ESRNile ja nõukogule teatama käesolevatest soovitustest tule
nevate meetmete võtmisest või esitama piisavad põhjendused nende võtmata jätmise kohta järgmise ajakava alusel:

a) 31. detsembriks 2015 esitavad makrotasandi usaldatavusjärelevalve volitustega järelevalveasutused ESRNile vahe
aruande esimese hinnanguga soovituste A1 ja A2 rakendamise tulemuste kohta;

b) 31. juuliks 2016 esitavad pangandusjärelevalve eest vastutavad riikide järelevalveasutused ESRNile ja nõukogule 
lõpparuande soovituste A1 ja A2 osas;

c) 31. detsembriks 2015 esitavad riikide järelevalveasutused ja muud makrotasandi järelevalve eest vastutavad asu
tused ESRNile vahearuande esimese hinnanguga soovituse A3 rakendamise tulemuste kohta;

d) 30. septembriks 2016 esitavad riikide järelevalveasutused ja muud makrotasandi järelevalve eest vastutavad asu
tused esitama ESRNile ja nõukogule lõpparuande soovituse A3 rakendamise kohta;

e) 30. juuniks 2014 edastab EBA soovituses A4 osutatud suunised ESRNile ja nõukogule;

f) 31. märtsiks 2017 esitab EBA ESRNile ja nõukogule lõpparuande soovituse A5 rakendamise kohta.”

Frankfurt Maini ääres, 21. märts 2016

ESRNi eesistuja

Mario DRAGHI

C 140/2 ET Euroopa Liidu Teataja 21.4.2016
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