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(Resolutioner, rekommendationer och yttranden)

REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS REKOMMENDATION

av den 21 mars 2016

om ändring av rekommendation ESRB/2012/2 om kreditinstitutens finansiering

(ESRB/2016/2)

(2016/C 140/01)

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

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, d och f samt artiklarna 16–18,

med beaktande av Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2011/1 av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för 
Europeiska systemrisknämnden (2), särskilt artikel 15.3 e och artiklarna 18–20, och

av följande skäl:

(1) Den 20 december 2012 antog Europeiska systemrisknämndens styrelse rekommendation ESRB/2012/2 (3). Den 
rekommendationen avser att ge kreditinstituten incitament att skapa hållbara finansieringsstrukturer.

(2) För att nå de mål som framgår av rekommendation ESRB/2012/2 måste de nationella tillsynsmyndigheterna, 
nationella myndigheter med ansvar för makrotillsynen samt Europeiska bankmyndigheten (EBA) vidta vissa åtgär
der inom de tidsfrister som framgår av avsnitt 2.3 i rekommendation ESRB/2012/2.

(3) Den 16 september 2014 beslutade styrelsen att förlänga vissa tidfrister med mellan sex och tolv månader. Enligt 
den reviderade tidsplanen ska EBA överlämna en interimsrapport till ESRB med en första bedömning av vilka 
resultat som genomförandet av rekommendation A 5 i rekommendation ESRB/2012/2 haft senast den 31 mars 
2016 och en slutrapport till ESRB och Europeiska unionens råd senast den 30 juni 2016. Dessa rapporter ska 
vara baserade på uppgifter om finansieringsplaner som de nationella tillsynsmyndigheterna lämnat till EBA. EBA 
har uppgivit att myndigheten inte kommer att kunna hålla tidsplanen eftersom leveransen av vissa uppgifter 
försenats.

(4) ESRB:s överordnade mål är att snabbt och effektivt förhindra eller minska systemrisker. Styrelsen anser att en 
sammanslagning av EBA:s interims- och slutrapport om rekommendation A 5 samt en förlängning av tidsfristen 
för att leverera rapporten till ESRB och rådet med ytterligare tolv månader inte skulle äventyra de finansiella mark
nadernas korrekta funktion eller implicera att rekommendation A 5 ej kommer att genomföras.

(5) Styrelsen bör därför förlänga den berörda tidsfristen så att EBA ges tillräckligt med tid för att vidta de steg som är 
nödvändiga för genomförandet av rekommendation A 5.

(6) Rekommendation ESRB/2012/2 bör därför ändras i enlighet med detta.
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HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

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

1. Avsnitt 2 punkt 3.1 ska ersättas med följande:

”1. Rekommendation A – Nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för banktillsynen, nationella tillsynsmyndigheter 
och andra myndigheter med ansvar för makrotillsynen samt EBA ska rapportera enligt följande:

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 2017 ska EBA överlämna en rapport 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 Tidsfrister

Nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för banktillsynen, nationella tillsynsmyndigheter och andra myndigheter 
med ansvar för makrotillsynen samt EBA ska meddela ESRB och rådet sådana åtgärder som de vidtar med anledning 
av denna rekommendation, eller på lämpligt sätt motivera eventuell passivitet, enligt följande:

a) Senast den 31 december 2015 ska nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för banktillsynen överlämna en inte
rimsrapport till ESRB med en första bedömning av vilka resultat som genomförandet av rekommendationerna 
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 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 2017 ska EBA överlämna en rapport om genomförandet av rekommendation A 5 till ESRB 
och rådet.”

Utfärdad i Frankfurt am Main den 21 mars 2016.

Mario DRAGHI

ESRB:s ordförande
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