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2016 m. kovo 21 d.

kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ESRV/2012/2 dėl kredito įstaigų finansavimo

(ESRB/2016/2)

(2016/C 140/01)

EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS BENDROJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos 
Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (1), 
ypač į jo 3 straipsnio 2 dalies b, d ir f punktus ir 16–18 straipsnius,

atsižvelgdama į 2011 m. sausio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos sprendimą ESRV/2011/1, kuriuo patvirtina
mos Europos sisteminės rizikos valdybos darbo tvarkos taisyklės (2), ypač į jo 15 straipsnio 3 dalies e punktą ir 
18–20 straipsnius,

kadangi:

(1) 2012 m. gruodžio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos bendroji valdyba (ESRV) priėmė Rekomendaciją 
ESRV/2012/2 (3). Rekomendacija siekiama skatinti tvarias kredito įstaigų finansavimo struktūras;

(2) tam, kad būtų pasiekti Rekomendacijos ESRV/2012/2 tikslai, nacionalinės priežiūros institucijos (toliau – NPI), 
nacionalinės makroprudencinės priežiūros institucijos ir Europos bankininkystės institucija (EBI) turi imtis tam 
tikrų veiksmų per Rekomendacijos ESRV/2012/2 2 skirsnio 3 dalyje nurodytus terminus;

(3) 2014 m. rugsėjo 16 d. Bendroji valdyba nusprendė kai kuriuos terminus pratęsti nuo šešių iki dvylikos mėnesių. 
Laikydamasi pakeisto grafiko, EBI iki 2016 m. kovo 31 d. turėtų pateikti ESRV tarpinę ataskaitą, kurioje būtų 
pirmas Rekomendacijos ESRB/2012/2 A rekomendacijos 5 dalies įgyvendinimo vertinimas, ir iki 2016 m. 
birželio 30 d. ESRV ir Europos Sąjungos Tarybai galutinę ataskaitą. Šios ataskaitos turėtų būti grįstos nacionalinių 
priežiūros institucijų EBI pateiktais finansavimo planų duomenimis. Tačiau EBI konstatavo, kad nebus įmanoma 
laikytis visų nurodytų terminų dėl to, kad vėluojama pateikti duomenis;

(4) svarbiausias ESRV tikslas yra laiku ir veiksmingai užkirsti kelią sisteminei rizikai arba ją sušvelninti. Bendroji val
dyba mano, kad tarpinę ir galutinę ataskaitas dėl A rekomendacijos 5 dalies sujungus į vieną ataskaitą, kurią EBI 
turėtų pateikti, ir pratęsus jos pateikimo ESRV ir Tarybai terminą papildomais 12 mėnesių, nebūtų sutrikdyta 
įprasta finansų rinkų veikla ir A rekomendacijos 5 dalis neliktų neįgyvendinta;

(5) todėl Bendroji valdyba turėtų pratęsti atitinkamą terminą, kad suteiktų EBI pakankamai laiko imtis veiksmų, reika
lingų A rekomendacijos 5 daliai įgyvendinti;

(6) todėl Rekomendacija ESRV/2012/2 turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeista,

(1) OL L 331, 2010 12 15, p. 1.
(2) OL C 58, 2011 2 24, p. 4.
(3) 2012 m. gruodžio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2012/2 dėl kredito įstaigų finansavimo (OL C 119, 

2013 4 25, p. 1).
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PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

Rekomendacija ESRV/2012/2 iš dalies keičiama taip:

1. 2 skirsnio 3 dalies 1 dalis pakeičiama taip:

„1. A rekomendacija. Už bankų priežiūrą atsakingos nacionalinės priežiūros institucijos, nacionalinės priežiūros insti
tucijos ir kitos institucijos, įgaliotos vykdyti rizikos ribojimo priežiūrą makrolygiu, ir EBI turi pateikti ataskaitas 
pagal tokį grafiką:

a) iki 2015 m. gruodžio 31 d. už bankų priežiūrą atsakingos nacionalinės priežiūros institucijos turi pateikti 
ESRV tarpinę ataskaitą, kurioje būtų pirmas A rekomendacijos 1 ir 2 dalių įgyvendinimo rezultatų vertinimas;

b) iki 2016 m. liepos 31 d. už bankų priežiūrą atsakingos nacionalinės priežiūros institucijos turi pateikti ESRV 
ir Tarybai galutinę ataskaitą dėl A rekomendacijos 1 ir 2 dalių;

c) iki 2015 m. gruodžio 31 d. nacionalinės priežiūros institucijos ir kitos institucijos, įgaliotos vykdyti rizikos 
ribojimo priežiūrą makrolygiu, turi pateikti ESRV tarpinę ataskaitą, kurioje būtų pirmas A rekomendacijos 
3 dalies įgyvendinimo rezultatų vertinimas;

d) iki 2016 m. rugsėjo 30 d. nacionalinės priežiūros institucijos ir kitos institucijos, įgaliotos vykdyti rizikos 
ribojimo priežiūrą makrolygiu, turi pateikti ESRV ir Tarybai galutinę ataskaitą dėl A rekomendacijos 3 dalies 
įgyvendinimo;

e) iki 2014 m. birželio 30 d. EBI turi pateikti ESRV ir Tarybai gaires, nurodytas A rekomendacijos 4 dalyje;

f) iki 2017 m. kovo 31 d. EBI turi pateikti ESRV ir Tarybai ataskaitą dėl A rekomendacijos 5 dalies 
įgyvendinimo.“;

2. Priedo V skirsnio 1 dalies 3 punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„V.1.3.1. Tolesnių veiksmų grafikas

Už bankų priežiūrą atsakingos nacionalinės priežiūros institucijos, nacionalinės priežiūros institucijos ir kitos institu
cijos, įgaliotos vykdyti rizikos ribojimo priežiūrą makrolygiu, bei EBI teikia ataskaitas ESRV ir Tarybai apie šiai reko
mendacijai įgyvendinti vykdomus veiksmus, arba tinkamai pagrindžia neveikimą, pagal tokį grafiką:

a. iki 2015 m. gruodžio 31 d. už bankų priežiūrą atsakingos nacionalinės priežiūros institucijos turi pateikti ESRV 
tarpinę ataskaitą, kurioje būtų pirmas A rekomendacijos 1 ir 2 dalių įgyvendinimo rezultatų vertinimas;

b. iki 2016 m. liepos 31 d. už bankų priežiūrą atsakingos nacionalinės priežiūros institucijos turi pateikti ESRV ir 
Tarybai galutinę ataskaitą dėl A rekomendacijos 1 ir 2 dalių;

c. iki 2015 m. gruodžio 31 d. nacionalinės priežiūros institucijos ir kitos institucijos, įgaliotos vykdyti rizikos ribo
jimo priežiūrą makrolygiu, turi pateikti ESRV tarpinę ataskaitą, kurioje būtų pirmas A rekomendacijos 3 dalies 
įgyvendinimo rezultatų vertinimas;

d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. nacionalinės priežiūros institucijos ir kitos institucijos, įgaliotos vykdyti rizikos ribojimo 
priežiūrą makrolygiu, turi pateikti ESRV ir Tarybai galutinę ataskaitą dėl A rekomendacijos 3 dalies įgyvendinimo;

e. iki 2014 m. birželio 30 d. EBI turi pateikti ESRV ir Tarybai gaires, nurodytas A rekomendacijos 4 dalyje;

f. iki 2017 m. kovo 31 d. EBI turi pateikti ESRV ir Tarybai ataskaitą dėl A rekomendacijos 5 dalies įgyvendinimo.“

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. kovo 21 d.

ESRV Pirmininkas

Mario DRAGHI
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