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RECOMANDĂRI

COMITETUL EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC

RECOMANDAREA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC

din 21 martie 2016

de modificare a Recomandării CERS/2012/2 privind finanțarea instituțiilor de credit

(CERS/2016/2)

(2016/C 140/01)

CONSILIUL GENERAL AL COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 
privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comi
tet european pentru risc sistemic (1), în special articolul 3 alineatul (2) literele (b), (d) și (f) și articolele 16-18,

având în vedere Decizia CERS/2011/1 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 ianuarie 2011 de adoptare 
a Regulamentului de procedură al Comitetului european pentru risc sistemic (2), în special articolul 15 alineatul (3) 
litera (e) și articolele 18-20,

întrucât:

(1) La 20 decembrie 2012 Consiliul general al Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) a adoptat Recoman
darea CERS/2012/2 (3). Aceasta are drept obiectiv încurajarea structurilor de finanțare sustenabilă pentru 
instituțiile de credit.

(2) Pentru atingerea obiectivelor Recomandării CERS/2012/2 se solicită autorităților naționale de supraveghere (denu
mite în continuare „ANS”), autorităților naționale macroprudențiale și Autorității Bancare Europene (ABE) să ia 
anumite măsuri în termenele prevăzute în secțiunea 2 punctul 3 din Recomandarea CERS/2012/2.

(3) La 16 septembrie 2014 Consiliul general a decis să extindă anumite termene cu perioade de șase-doisprezece luni. 
Conform calendarului revizuit, ABE ar trebui să transmită CERS un raport intermediar care să includă o primă 
evaluare a rezultatelor implementării Recomandării A(5) din Recomandarea CERS/2012/2 până la 31 martie 2016 
și CERS și Consiliului Uniunii Europene un raport final până la 30 iunie 2016. Aceste rapoarte ar trebui să se 
întemeieze pe datele privind planurile de finanțare transmise ABE de ANS. Totuși, ABE a declarat că nu va fi 
posibilă respectarea pe deplin a acestor termene din cauza livrării cu întârziere a datelor.

(4) Obiectivul general al CERS este de a preveni sau de a atenua riscurile sistemice în timp util și în mod eficient. 
Consiliul general apreciază că unirea raportului intermediar cu cel final privind Recomandarea A(5) într-un singur 
raport care să fie livrat de ABE și extinderea cu 12 luni a termenului pentru transmiterea raportului către CERS și 
Consiliul Uniunii Europene nu ar pune în pericol buna funcționare a piețelor financiare și nici nu ar sugera că 
Recomandarea A(5) va rămâne neimplementată.

(5) Consiliul general ar trebui prin urmare să extindă termenul relevant pentru a permite ABE timp suficient pentru 
a face pașii necesare pentru implementarea Recomandării A(5).

(6) Prin urmare, Recomandarea CERS/2012/2 ar trebui modificată în mod corespunzător,

(1) JO L 331, 15.12.2010, p. 1.
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(3) Recomandarea CERS/2012/2 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 decembrie 2012 privind finanțarea instituțiilor de 
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ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

Recomandarea CERS/2012/2 se modifică după cum urmează:

1. Secțiunea 2 punctul 3 subpunctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1. Recomandarea A – Autoritățile naționale de supraveghere responsabile cu supravegherea bancară, autoritățile 
naționale de supraveghere și alte autorități cu mandat macroprudențial și ABE trebuie să raporteze în conformi
tate cu următorul calendar:

(a) până la 31 decembrie 2015, autoritățile naționale de supraveghere responsabile cu supravegherea bancară 
trebuie să transmită CERS un raport intermediar cuprinzând o primă evaluare a rezultatelor punerii în apli
care a recomandării A, punctele 1 și 2;

(b) până la 31 iulie 2016, autoritățile naționale de supraveghere responsabile cu supravegherea bancară trebuie 
să transmită CERS și Consiliului un raport final cu privire la recomandarea A, punctele 1 și 2;

(c) până la 31 decembrie 2015, autoritățile naționale de supraveghere și alte autorități cu mandat macropru
dențial trebuie să transmită CERS un raport intermediar cuprinzând o primă evaluare a rezultatelor punerii 
în aplicare a recomandării A, punctul 3;

(d) până la 30 septembrie 2016, autoritățile naționale de supraveghere și alte autorități cu mandat macropru
dențial trebuie să transmită CERS și Consiliului un raport final cu privire la punerea în aplicare a recomandă
rii A, punctul 3;

(e) până la 30 iunie 2014, ABE trebuie să transmită CERS și Consiliului orientările prevăzute în recomandarea 
A, punctul 4;

(f) până la 31 martie 2017, ABE trebuie să transmită CERS și Consiliului un raport privind punerea în aplicare 
a recomandării A, punctul 5.”

2. În anexă, punctul V.1.3.1 se înlocuiește cu următorul text:

„V.1.3.1. Calendar

Autoritățile naționale de supraveghere responsabile cu supravegherea bancară, autoritățile naționale de supraveghere 
și alte autorități cu mandat macroprudențial și ABE trebuie să transmită CERS și Consiliului rapoarte cu privire la 
măsurile adoptate ca răspuns la prezenta recomandare sau să justifice în mod adecvat lipsa lor de acțiune, conform 
următorului calendar:

(a) până la 31 decembrie 2015, autoritățile naționale de supraveghere responsabile cu supravegherea bancară trebuie 
să transmită CERS un raport intermediar cuprinzând o primă evaluare a rezultatelor punerii în aplicare a reco
mandării A, punctele 1 și 2;

(b) până la 31 iulie 2016, autoritățile naționale de supraveghere responsabile cu supravegherea bancară trebuie să 
transmită CERS și Consiliului un raport final cu privire la recomandarea A, punctele 1 și 2;

(c) până la 31 decembrie 2015, autoritățile naționale de supraveghere și alte autorități cu mandat macroprudențial 
trebuie să transmită CERS un raport intermediar cuprinzând o primă evaluare a rezultatelor punerii în aplicare 
a recomandării A, punctul 3;

(d) până la 30 septembrie 2016, autoritățile naționale de supraveghere și alte autorități cu mandat macroprudențial 
trebuie să transmită CERS și Consiliului un raport final cu privire la punerea în aplicare a recomandării A, 
punctul 3;

(e) până la 30 iunie 2014, ABE trebuie să transmită CERS și Consiliului orientările prevăzute în recomandarea A, 
punctul 4;

(f) până la 31 martie 2017, ABE trebuie să transmită CERS și Consiliului un raport privind punerea în aplicare 
a recomandării A, punctul 5.”

Adoptată la Frankfurt pe Main, 21 martie 2016.

Președintele CERS

Mario DRAGHI
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