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ODPORÚČANIA

EURÓPSKY VÝBOR PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ

ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ

z 24. marca 2016,

ktorým sa mení odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení 
makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite

(ESRB/2016/3)

(2016/C 153/01)

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 
o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre sys
témové riziká (1), a najmä na jeho článok 3 a články 16 až 18,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požia
davkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (2), a najmä na jeho 
článok 458 ods. 8,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2011/1 z 20. januára 2011, ktorým sa pri
jíma rokovací poriadok Európskeho výboru pre systémové riziká (3), a najmä na jeho článok 15 ods. 3 písm. e) a články 
18 až 20,

keďže:

(1) Na zabezpečenie efektívnosti a konzistentnosti makroprudenciálnej politiky je potrebné, aby tvorcovia politiky 
zobrali riadne do úvahy cezhraničné účinky opatrení makroprudenciálnej politiky prijatých jednotlivými člen
skými štátmi, a ak je to dôvodné, prijali vhodné recipročné opatrenia makroprudenciálnej politiky na účely ich 
riešenia.

(2) Rámec pre dobrovoľnú reciprocitu opatrení makroprudenciálnej politiky ustanovený v odporúčaní Európskeho 
výboru pre systémové riziká ESRB/2015/2 (4) by mal zabezpečiť, aby sa všetky opatrenia makroprudenciálnej 
politiky založené na expozícii, ktoré boli aktivované v jednom členskom štáte recipročne uplatňovali v ostatných 
členských štátoch.

(3) Vzhľadom na nedávne legislatívne zmeny v Belgicku týkajúce sa implementácie navýšenia rizikovej váhy o päť 
percentuálnych bodov uplatneného podľa článku 458 ods. 2 písm. d) bod vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na 
expozície úverových inštitúcií používajúcich prístup založený na interných ratingoch, ktoré sa týkajú sa belgických 
hypotekárnych úverov, sa Generálna rada Európskeho výboru pre systémové riziká rozhodla zahrnúť toto belgické 
opatrenie do zoznamu opatrení makroprudenciálnej politiky, ktoré sa odporúčajú na recipročné uplatnenie podľa 
odporúčania ESRB/2015/2,

(1) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 58, 24.2.2011, s. 4.
(4) Odporúčanie  Európskeho výboru pre  systémové riziká  ESRB/2015/2 z  15.  decembra 2015 o posudzovaní  cezhraničných účinkov 

opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (Ú. v. EÚ C 97, 12.3.2016, s. 9).
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PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

ODDIEL 1

ZMENY

Odporúčanie ESRB/2015/2 sa mení takto:

1. Oddiel 1 odporúčanie C bod 1 sa nahrádza takto:

„1. Príslušným orgánom sa odporúča, aby recipročne uplatnili opatrenia makroprudenciálnej politiky prijaté inými 
príslušnými orgánmi a odporúčané na reciprocitu ESRB. Odporúča sa recipročne uplatniť tieto opatrenia:

Belgicko:

— navýšenie rizikovej váhy o päť percentuálnych bodov uplatnené podľa článku 458 ods. 2 písm. d) bod 
vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na expozície úverových inštitúcií používajúcich prístup založený na inter
ných ratingoch, ktoré sa týkajú sa belgických hypotekárnych úverov, ako je to bližšie opísané v prílohe.“

2. Text uvedený v prílohe sa dopĺňa ako príloha k odporúčaniu ESRB/2015/2.

Vo Frankfurte nad Mohanom 24. marca 2016

Predseda ESRB

Mario DRAGHI
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PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Belgicko

Navýšenie rizikovej váhy o päť percentuálnych bodov uplatnené podľa článku 458 ods. 2 písm. d) bod vi) nariadenia 
(EÚ) č. 575/2013 na expozície úverových inštitúcií používajúcich prístup založený na interných ratingoch (ďalej len 
‚úverové inštitúcie s prístupom IRB‘), ktoré sa týkajú sa belgických hypotekárnych úverov

I. Opis opatrenia

1. Belgické opatrenie spočíva v navýšení rizikových váh, ktoré úverové inštitúcie s prístupom IRB uplatňujú na hodnotu 
expozície belgických hypotekárnych úverov, a to o päť percentuálnych bodov. Konkrétne to znamená, že riziková 
váha vypočítaná v súlade s článkom 154 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa pre retailové expozície zabezpečené 
nehnuteľnosťami určenými na bývanie, ktoré sa nachádzajú v Belgicku, navýši o päť percentuálnych bodov. Napríklad 
riziková váha vo výške 10 percent, ktorú úverové inštitúcie s prístupom IRB uplatňujú na belgické hypotekárne 
úvery, sa zvýši na 15 percent.

II. Reciprocita

2. V súlade s článkom 458 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa príslušným orgánom odporúča, aby uvedené belgické 
opatrenie recipročne uplatnili na hodnotu expozícií belgických hypotekárnych úverov poskytnutých pobočkami, 
ktorým bolo udelené vnútroštátne povolenie, nachádzajú sa v Belgicku a sú pobočkami úverových inštitúcií 
s prístupom IRB usadených v ich jurisdikcii. Na účely tohto odseku sa uplatňuje lehota uvedená v odporúčaní C bod 
3.

3. Ak sa v ostatných členských štátoch nenachádzajú úverové inštitúcie s prístupom IRB s pobočkami zriadenými 
v Belgicku, ktoré majú významné expozície na belgickom trhu s hypotékami, môžu príslušné orgány rozhodnúť, že 
nebudú uplatňovať článok 458 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Ak bolo v zmysle článku 458 ods. 9 nariadenia 
(EÚ) č. 575/2013 prijaté nové rozhodnutie, ktorým sa predlžuje uplatňovanie belgického opatrenia, príslušným 
orgánom sa odporúča, aby preskúmali situáciu, a ak to považujú za potrebné, recipročne uplatnili uvedené belgické 
opatrenie.

4. Príslušným orgánom sa tiež odporúča recipročne uplatniť belgické opatrenie na hodnotu expozícií belgických 
hypotekárnych úverov priamo poskytnutých úverovými inštitúciami s prístupom IRB usadenými v ich jurisdikcii. 
V súlade s odporúčaním C bod 2 sa príslušným orgánom odporúča, aby po konzultácii s ESRB uplatnili opatrenie 
makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorého účinok najviac zodpovedá uvedenej reciprocite, a to 
vrátane prijatia opatrení a právomocí v oblasti dohľadu ustanovených v hlave VII kapitola 2 oddiel IV smernice 
2013/36/EÚ. Príslušným orgánom sa odporúča prijať zodpovedajúce opatrenie do šiestich mesiacov.

5. Ak sa v ostatných členských štátoch nenachádzajú úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktoré majú významné priame 
expozície na belgickom trhu s hypotékami, môžu príslušné orgány rozhodnúť, že nebudú recipročne uplatňovať 
dotknuté opatrenia. Ak bolo v zmysle článku 458 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 prijaté nové rozhodnutie, 
ktorým sa predlžuje uplatňovanie belgického opatrenia, príslušným orgánom sa odporúča, aby preskúmali situáciu, 
a ak to považujú za potrebné, recipročne uplatnili uvedené belgické opatrenie.“
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