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AANBEVELINGEN

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO'S

AANBEVELING VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S

van 24 juni 2016

tot wijziging van Aanbeveling ESRB/2015/2 betreffende de beoordeling van grensoverschrijdende 
effecten van macroprudentiële beleidsmaatregelen en van vrijwillige toepassing van wederkerigheid 

ten aanzien van macroprudentiële beleidsmaatregelen

(ESRB/2016/4)

(2016/C 290/01)

DE ALGEMENE RAAD VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende 
macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité 
voor systeemrisico’s (1), met name artikel 3 en artikel 16 tot en met 18,

Gezien Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het 
bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijzi
ging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (2), met name 
artikel 134, lid 4,

Gezien Besluit ESRB/2011/1 van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 20 januari 2011 houdende goedkeuring 
van het reglement van orde van het Europees Comité voor systeemrisico’s (3), met name artikel 15, lid 3, onder e), en 
artikel 18 tot en met 20,

Overwegende:

(1) De waarborging van de effectiviteit en consistentie van macroprudentieel beleid vereist dat beleidsmakers de 
nodige aandacht besteden aan de grensoverschrijdende effecten van door onderscheiden lidstaten vastgestelde 
macroprudentiële beleidsmaatregelen en, indien gerechtvaardigd, de passende beleidsmaatregelen inzake de toepas
sing van wederkerigheid vaststellen om die grensoverschrijdende effecten te adresseren.

(2) Het in Aanbeveling ESRB/2015/2 van het Europees Comité voor systeemrisico’s (4) vastgelegde kader inzake vrij
willige wederkerigheid voor macroprudentiële beleidsmaatregelen moet verzekeren dat op alle in een lidstaat geac
tiveerde macroprudentiële maatregelen op basis van blootstellingsgraad wederkerigheid van toepassing is in de 
andere lidstaten.

(3) In antwoord op het verzoek van Eesti Pank overeenkomstig artikel 134, lid 4 van Richtlijn 2013/36/EU voor de 
toepassing van wederkerigheid van in verband met een eenprocentsysteemrisicobufferpercentage dat van toepas
sing is op nationale blootstellingen van alle kredietinstellingen die in Estland over een vergunning beschikken, 
heeft de Algemene Raad van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) besloten om de Estse maatregel op 
te nemen in de lijst van macroprudentiële maatregelen waarvoor uit hoofde van Aanbeveling ESRB/2015/2 toe
passing van wederkerigheid wordt aanbevolen.

(4) Aanbeveling ESRB/2015/2 moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden,

(1) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1.
(2) PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338.
(3) PB C 58 van 24.2.2011, blz. 4.
(4) Aanbeveling  ESRB/2015/2  van  het  Europees  Comité  voor  systeemrisico’s  van  15  december  2015  betreffende  de  beoordeling  van 

grensoverschrijdende effecten van macroprudentiële beleidsmaatregelen en van vrijwillige toepassing van wederkerigheid ten aanzien 
van macroprudentiële beleidsmaatregelen (PB C 97 van 12.3.2016, blz. 9).
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HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

AFDELING 1

WIJZIGINGEN

Aanbeveling ESRB/2015/2 wordt als volgt gewijzigd:

1) Afdeling 1, subaanbeveling C(1) wordt als volgt vervangen:

„1. De betrokken autoriteiten wordt aanbevolen wederkerigheid toe te passen op de door andere betrokken autoriteiten 
vastgestelde en door het ESRB voor toepassing van wederkerigheid aanbevolen beleidsmaatregelen. Het verdient aan
beveling dat wederkerigheid op de volgende in de bijlage nader uiteengezette maatregelen wordt toegepast:

België

— een vijfprocentpuntrisicogewichtopslagbedrag op Belgische hypotheekleningblootstellingen van kredietinstel
lingen die interneratingmethode hanteren, welk opslagbedrag wordt toegepast uit hoofde van artikel 458, 
lid 2, onder d), vi) van Verordening (EU) nr. 575/2013;

Estland:

— een eenprocentsysteemrisicobufferpercentage dat wordt toegepast uit hoofde van artikel 133 van Richtlijn 
2013/36/EU op de nationale blootstellingen van alle kredietinstellingen die in Estland over een vergunning 
beschikken.”.

2) In de bijlage wordt het volgende toegevoegd:

„Estland

een eenprocentsysteemrisicobufferpercentage dat wordt toegepast overeenkomstig artikel 133 van Richtlijn 
2013/36/EU op de nationale blootstellingen van alle kredietinstellingen die in Estland over een vergunning 
beschikken

I. Beschrijving van de maatregel

1. De Estse maatregel is een eenprocentsysteemrisicobufferpercentage dat wordt toegepast uit hoofde van 
artikel 133 van Richtlijn 2013/36/EU op de nationale blootstellingen van alle kredietinstellingen die in Est
land over een vergunning beschikken.

II. Wederkerigheid

2. Indien lidstaten artikel 134 van Richtlijn 2013/36/EU in nationaal recht hebben omgezet, wordt de betref
fende autoriteiten aanbevolen wederkerigheid toe te passen op de Estse maatregel voor in Estland gelegen 
blootstellingen van instellingen die in Estland over een vergunning beschikken overeenkomstig artikel 134, 
lid 1 van Richtlijn 2013/36/EU. Voor dit lid is de in subaanbeveling C(3) vastgelegde eindtermijn van 
toepassing.

3. Indien lidstaten artikel 134 van Richtlijn 2013/36/EU niet in nationaal recht hebben omgezet, wordt de 
betreffende autoriteiten aanbevolen wederkerigheid toe te passen op de Estse maatregel voor in Estland gele
gen blootstellingen van instellingen die in Estland over een vergunning beschikken overeenkomstig subaan
beveling C(2). De betrokken autoriteiten wordt aanbevolen om binnen zes maanden de equivalente maatre
gel vast te stellen.”.

Gedaan te Frankfurt am Main, 24 juni 2016.

De voorzitter van het ESRB

Mario DRAGHI
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