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EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS

(2018. gada 8. janvāris),

ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu 
ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu

(ESRK/2018/1)

(2018/C 41/01)

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savie
nības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (1) un jo īpaši tās 3. pantu un 
16.–18. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasī
bām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2), un 
jo īpaši tās 458. panta 8. punktu,

ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmumu ESRK/2011/1 (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (3), un jo īpaši tā 18.–20. pantu,

tā kā:

(1) Lai nodrošinātu makrouzraudzības politikas saskaņotību un efektivitāti, politikas veidotājiem pienācīgi jāņem vērā 
atsevišķu dalībvalstu veikto makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekme un pamatotā gadījumā attie
cībā uz to jāpieņem piemēroti savstarpēji atzīti makrouzraudzības politikas instrumenti.

(2) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikumā ESRK/2015/2 (4) noteiktā regulējuma brīvprātīgai makrouzraudzības 
politikas pasākumu savstarpējai atzīšanai mērķis ir nodrošināt, ka visi uz riska darījumu pamata noteiktie mak
rouzraudzības politikas pasākumi, kas aktivizēti vienā dalībvalstī, tiek savstarpēji atzīti citās dalībvalstīs.

(3) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2017/4 (5) ļauj aktivizētājai iestādei, prasot savstarpējo atzīšanu, 
ierosināt maksimālo būtiskuma robežvērtību finanšu pakalpojumu sniedzēja līmenī. Ar Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģijas Lēmumu ESRK/2015/4 (6) izveidotā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) pastāvīgā Novērtēšanas 
grupa vajadzības gadījumā var ierosināt noteikt atšķirīgu robežvērtību.

(1) OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.
(2) OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.
(3) OV C 58, 24.2.2011., 4. lpp.
(4) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2015/2 (2015. gada 15. decembris) par makrouzraudzības politikas pasākumu pār

robežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (OV C 97, 12.3.2016., 9. lpp.).
(5) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2017/4 (2017. gada 20. oktobris), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par mak

rouzraudzības  politikas  pasākumu  pārrobežu  ietekmes  novērtēšanu  un  brīvprātīgu  savstarpēju  atzīšanu.  (OV  C  431,  15.12.2017., 
1. lpp.).

(6) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums ESRK/2015/4 (2015. gada 16. decembris) par koordinēšanas pamatstruktūru, saskaņā ar 
kuru attiecīgās iestādes paziņo par valsts makrouzraudzības politikas pasākumiem, un par ESRK atzinumu un ieteikumu sniegšanu un 
Lēmuma ESRK/2014/2 atcelšanu (OV C 97, 12.3.2016., 28. lpp.).
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(4) Ar 2018. gada 1. janvāri uz kredītiestādēm, kuras licencētas Somijā un kuras regulatīvo kapitāla prasību aprēķinā
šanai izmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu (IRB) metodi, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 
2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu attiecas uz konsolidācijas pamata piemērojama kredītiestādei specifiska 15 % 
zemākā robežvērtība ar mājokļiem Somijā nodrošinātu mājokļa hipotēku kredītu riska svērumam.

(5) Pēc paziņošanas ESRK saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 8. punktu ESRK Valde nolēmusi šo pasā
kumu iekļaut to makroprudenciālās politikas pasākumu sarakstā, kurus ieteikts savstarpēji atzīt saskaņā ar Ietei
kumu ESRK/2015/2.

(6) Beļģijas pasākums attiecībā uz hipotēku kredītiem, kas tika pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 
458. panta 8. punktu un kas saskaņā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikumu ESRK/2016/3 (1) tika iekļauts 
to makroprudenciālās politikas pasākumu sarakstā, kurus ieteikts savstarpēji atzīt, zaudēja spēku 2017. gada 
28. maijā. Nationale Bank van België / Banque nationale de Belgique 2017. gada 21. novembrī paziņoja par nolūku 
pieņemt jaunu, uz hipotēku kredītu riska darījumiem vērstu nacionālo makrouzraudzības pasākumu, ievērojot 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. pantā noteikto procedūru.

(7) Tādēļ attiecīgi jāgroza Ieteikums ESRK/2015/2,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

GROZĪJUMI

Ieteikumu ESRK/2015/2 groza šādi:

1) ar šādu punktu aizstāj 1. iedaļas C ieteikuma 1. punktu:

“1. Attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts veikt tādu makrouzraudzības politikas pasākumu savstarpēju atzīšanu, kurus 
pieņēmušas citas attiecīgās iestādes un kurus ESRK ieteikusi savstarpēji atzīt. Tiek ieteikts savstarpēji atzīt šādus 
pielikumā papildus aprakstītos pasākumus:

Igaunija:

— 1 procenta sistēmiskā riska rezerves likme, kuru saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 133. pantu piemēro visu 
Igaunijā licencēto kredītiestāžu iekšzemes riskiem;

Somija:

— 15 % zemākā robežvērtība ar mājokļiem Somijā nodrošinātu mājokļa hipotēku kredītu riska svērumam, kuru 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu piemēro kredītiestā
dēm, kuras licencētas Somijā un kuras regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto uz iekšējiem reitin
giem balstītu (IRB) metodi.”;

2) pielikumu aizstāj ar šī ieteikuma pielikumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 8. janvārī

ESRK Valdes vārdā –
ESRK Sekretariāta vadītājs

Francesco MAZZAFERRO

(1) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2016/3 (2016. gada 24. marts), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouz
raudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (OV C 153, 29.4.2016., 1. lpp.).
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PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Igaunija

1 procenta sistēmiskā riska rezerves likme, kuru saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 133. pantu piemēro visu 
Igaunijā licencēto kredītiestāžu iekšzemes riskiem

I. Pasākuma apraksts

1. Igaunijas pasākums ir 1 procenta sistēmiskā riska rezerves likme, kuru saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 
133. pantu piemēro visu Igaunijā licencēto kredītiestāžu iekšzemes riskiem.

II. Savstarpēja atzīšana

2. Ja dalībvalstis nacionālajos tiesību aktos ir ieviesušas Direktīvas 2013/36/ES 134. pantu, attiecīgajām iestādēm 
tiek ieteikts atzīt Igaunijas pasākumu attiecībā uz iekšzemē licencēto iestāžu riskiem Igaunijā saskaņā ar Direktī
vas 2013/36/ES 134. panta 1. punktu. Šī panta vajadzībām piemēro C ieteikuma 3. punktā noteikto termiņu.

3. Ja dalībvalstis nacionālajos tiesību aktos nav ieviesušas Direktīvas 2013/36/ES 134. pantu, attiecīgajām iestādēm 
tiek ieteikts atzīt Igaunijas pasākumu attiecībā uz iekšzemē licencēto iestāžu riskiem Igaunijā saskaņā ar C ietei
kuma 2. punktu. Lēmumu par līdzvērtīgu pasākumu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pieņemt sešu mēnešu 
laikā.

Somija

Kredītiestādei specifiska 15 % zemākā robežvērtība ar mājokļiem Somijā nodrošinātu mājokļa hipotēku kredītu 
riska svērumam, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu 
piemēro kredītiestādēm, kuras izmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu (IRB) metodi (turpmāk – “IRB 
kredītiestādēm”).

I. Pasākuma apraksts

1. Somijas pasākums, kuru piemēro saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta 
vi) punktu, ir kredītiestādei specifiska vidējā riska svēruma 15 % zemākā robežvērtība IRB kredītiestādēm por
tfeļa līmenī attiecībā uz ar mājokļiem Somijā nodrošinātiem mājokļa hipotēku kredītiem.

2. Šo pasākumu papildina 1 mljrd. euro būtiskuma robežvērtība riska pozīcijai mājokļa hipotēku kreditēšanas 
tirgū Somijā, lai virzītu savstarpējo atzīšanu veicošo dalībvalstu de minimis principa iespējamo piemērošanu.

II. Savstarpēja atzīšana

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 5. punktu dalībvalstu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts atzīt 
Somijas pasākumu un piemērot to IRB kredītiestāžu tādu ar mājokļiem Somijā nodrošinātu mājokļa hipotēku 
kredītu portfeļiem, kurus izsniegušas iekšzemē licencētas filiāles, kuras atrodas Somijā. Šī panta vajadzībām pie
mēro C ieteikuma 3. punktā noteikto termiņu.

4. Attiecīgajām iestādēm tāpat tiek ieteikts atzīt Somijas pasākumu un piemērot to IRB kredītiestāžu tādu ar 
mājokļiem Somijā nodrošinātu mājokļa hipotēku kredītu portfeļiem, kurus pāri robežām tieši izsniegušas to 
attiecīgajās jurisdikcijās licencētas kredītiestādes. Šī panta vajadzībām piemēro C ieteikuma 3. punktā noteikto 
termiņu.

5. Saskaņā ar C ieteikuma 2. punktu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pēc apspriešanās ar ESRK piemērot to juris
dikcijā pieejamo makrouzraudzības politikas pasākumu, kura ietekme ir vislielākā mērā līdzvērtīga minētajam 
atzītajam pasākumam, t. sk. pieņemot lēmumu par uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kas noteikti Direktī
vas 2013/36/ES VII sadaļas 2. nodaļas IV iedaļā. Lēmumu par līdzvērtīgu pasākumu attiecīgajām iestādēm tiek 
ieteikts pieņemt četru mēnešu laikā.
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6. Ja nav citās dalībvalstīs licencētu IRB kredītiestāžu, kurām ir Somijā atrodošās filiāles vai kuras finanšu pakalpo
jumus Somijā sniedz tieši, un kuru riska pozīcija Somijas hipotēku tirgū ir 1 mljrd. euro vai augstāka, attiecīgās 
iestādes var nolemt neveikt savstarpējo atzīšanu, kā noteikts Ieteikuma ESRK/2015/2 2.2.1. iedaļā. Šādā gadī
jumā attiecīgajām iestādēm jākontrolē riska pozīciju būtiskums, un tām tiek ieteikts atzīt pasākumu, ja IRB kre
dītiestāde pārsniedz 1 mljrd. euro robežvērtību.

III. Būtiskuma robežvērtība

7. Saskaņā ar Ieteikuma ESRK/2015/2 2.2.1. iedaļu dalībvalsts attiecīgās iestādes var noteikt izņēmumu individuā
lām IRB kredītiestādēm, kuru ar mājokļiem Somijā nodrošinātu mājokļa hipotēku kredītu portfeļi ir mazāki par 
1 mljrd. euro robežvērtību. Šādā gadījumā attiecīgajām iestādēm jākontrolē riska pozīciju būtiskums, un tām 
tiek ieteikts atzīt pasākumu, ja IRB kredītiestāde pārsniedz 1 mljrd. euro robežvērtību.”
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