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HENSTILLINGER

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS HENSTILLING

af 24. marts 2016

om ændring af henstilling ESRB/2015/2 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og 
frivillig gensidighed vedrørende makroprudentielle politiske foranstaltninger

(ESRB/2016/3)

(2016/C 153/01)

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 og artikel 16-18,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige 
krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (2), særlig artikel 458, 
stk. 8,

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 (3), navnlig artikel 15, stk. 3, litra e), og 
artikel 18-20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at sikre den makroprudentielle politiks virkning og konsistens er det nødvendigt, at de politiske beslutningsta
gere tager nøje hensyn til de grænseoverskridende virkninger af de enkelte medlemsstaters makroprudentielle poli
tiske foranstaltninger og, hvor det er berettiget, vedtager passende gensidige makroprudentielle politiske foranstalt
ninger for at håndtere dem.

(2) Reglerne for frivillig gensidighed vedrørende makroprudentielle politiske foranstaltninger, som er fastsat i Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2015/2 (4), bør sikre, at alle eksponeringsbaserede 
makroprudentielle politiske foranstaltninger, der aktiveres i en medlemsstat, bliver modsvaret i de andre 
medlemsstater.

(3) I lyset af de seneste lovgivningsmæssige tiltag i Belgien med henblik på gennemførelsen af et risikovægtet tillæg på 
5 procentpoint, jf. artikel 458, stk. 2, litra d), nr. vi), i forordning (EU) nr. 575/2013, for eksponeringer over for 
belgiske realkreditlån fra kreditinstitutter, der anvender IRB (internal ratings-based)-metoden, har Det Almindelige 
Råd for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici besluttet at tilføje den belgiske foranstaltning til listen over 
makroprudentielle politiske foranstaltninger, som bør modsvares i henhold til henstilling ESRB/2015/2 —

(1) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1.
(2) EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.
(3) EUT C 58 af 24.2.2011, s. 4.
(4) Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2015/2 af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende 

virkninger af og frivillig gensidighed vedrørende makroprudentielle politiske foranstaltninger (EUT C 97 af 12.3.2016, s. 9).
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VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

AFDELING 1

ÆNDRINGER

Henstilling ESRB/2015/2 ændres således:

1. Delhenstilling C(1) i afdeling 1 erstattes af følgende:

»1. Det anbefales, at de relevante myndigheder modsvarer de makroprudentielle politiske foranstaltninger, som andre 
relevante myndigheder har vedtaget i henhold til ESRB's anbefaling. Det anbefales, at følgende foranstaltninger 
modsvares:

Belgien:

— et risikovægtet tillæg på 5 procentpoint, jf. artikel 458, stk. 2, litra d), nr. vi), i forordning (EU) nr. 575/2013, 
for eksponeringer over for belgiske realkreditlån fra kreditinstitutter, der anvender den interne ratingbaserede 
metode, som beskrevet nærmere i bilaget.«

2. Teksten i bilaget tilføjes som et bilag til henstilling ESRB/2015/2.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. marts 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ESRB
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BILAG

»BILAG

Belgien

Risikovægtet tillæg på 5 procentpoint, jf. artikel 458, stk. 2, litra d), nr. vi), i forordning (EU) nr. 575/2013, for eksponerin
ger over for belgiske realkreditlån fra kreditinstitutter, der anvender den interne ratingbaserede metode (IRB-kreditinstitutter)

I. Beskrivelse af foranstaltningen

1. Den belgiske foranstaltning består af et risikovægtet tillæg på 5 procentpoint, der anvendes af IRB-kreditinstitutter, på 
eksponeringsværdien af belgiske realkreditlån. Mere konkret øges risikovægtningen, der beregnes i overensstemmelse 
med artikel 154, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, for detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom til 
beboelse beliggende i Belgien, med 5 procentpoint. Dvs. en risikovægtning på 10 procent, der anvendes af IRB-kredi
tinstitutter på belgiske realkreditlån, øges til 15 procent.

II. Gensidighed

2. I overensstemmelse med artikel 458, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 anbefales det, at de relevante myndighe
der modsvarer den belgiske foranstaltning for eksponeringsværdien af belgiske realkreditlån, der er udstedt af inden
landske godkendte filialer beliggende i Belgien, for IRB-kreditinstitutter, der er etableret i deres respektive jurisdiktio
ner. Med henblik på dette afsnit gælder fristen i delhenstilling C(3).

3. De relevante myndigheder kan beslutte ikke at anvende artikel 458, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, hvis der 
ikke findes IRB-kreditinstitutter beliggende i andre medlemsstater med filialer etableret i Belgien, som har væsentlige 
eksponeringer over for det belgiske realkreditmarked. Hvis en ny afgørelse om forlængelse af anvendelsesperioden for 
den belgiske foranstaltning er blevet vedtaget i henhold til artikel 458, stk. 9, i forordning (EU) nr. 575/2013, anbefa
les det, at de relevante myndigheder reviderer situationen og om nødvendigt modsvarer den belgiske foranstaltning.

4. De relevante myndigheder anbefales også at modsvare den belgiske foranstaltning for eksponeringsværdien af belgi
ske realkreditlån, der tilbydes på tværs af grænser af de IRB-kreditinstitutter, der er etableret i deres respektive juris
diktioner. I overensstemmelse med delhenstilling C(2) anbefales det, at de relevante myndigheder efter samråd med 
ESRB anvender en makroprudentiel politisk foranstaltning, der er tilgængelig i deres jurisdiktion og som har en virk
ning, der svarer nærmest til foranstaltningen ovenfor, herunder vedtagelse af tilsynsforanstaltninger og -beføjelser, jf. 
afsnit VII, kapitel 2, afdeling IV i direktiv 2013/36/EU. De relevante myndigheder anbefales at vedtage den tilsvarende 
foranstaltning inden for seks måneder.

5. De relevante myndigheder kan beslutte ikke at modsvare foranstaltningen, hvis der ikke findes IRB-kreditinstitutter 
beliggende i andre medlemsstater med væsentlige direkte grænseoverskridende eksponeringer over for det belgiske 
realkreditmarked. Hvis en ny afgørelse om forlængelse af anvendelsesperioden for den belgiske foranstaltning er ble
vet vedtaget i henhold til artikel 458, stk. 9, i forordning (EU) nr. 575/2013, anbefales de relevante myndigheder at 
revidere situationen og om nødvendigt modsvare den belgiske foranstaltning.«
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