
ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК

от 16 септември 2014 година

за удължаване на някои срокове, определени от Препоръка ЕССР/2012/2 относно финансирането 
на кредитните институции

(ЕССР/2014/4)

(2015/C 22/04)

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруден
циалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за 
системен риск (1), и по-специално член 3, параграф 2, букви б), е) и ж), член 4, параграф 2, член 16, параграф 2 
и член 17 от него,

като взе предвид Решение ЕССР/2011/1 на Европейския съвет за системен риск от 20 януари 2011 г. за приемане на 
процедурен правилник на Европейския съвет за системен риск (2), и по-специално членове 19 и 20 от него,

като има предвид, че:

(1) На 20 декември 2012 г. Генералният съвет на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) одобри Препоръка 
ЕССР/2012/2 (3). Препоръката има за цел стимулирането на устойчиви структури за финансиране на кредитни 
институции.

(2) За да бъдат постигнати целите на Препоръка ЕССР/2012/2, от националните надзорни органи (наричани по-долу 
„ННО“), националните макропруденциални органи и Европейският банков орган (ЕБО) се изисква да предприемат 
някои действия в сроковете, определени в раздел 2, параграф 3 от препоръката.

(3) На 31 декември 2013 г. Генералният съвет реши да удължи тези срокове с периоди между шест и дванадесет 
месеца. Съгласно коригираните срокове от ННО, отговарящи за банковия надзор, ННО и другите органи с правомо
щия във връзка с пруденциалния надзор на макроравнище се изисква да изпратят на ЕССР междинен доклад, съдър
жащ първата оценка на резултатите от изпълнението на препоръка A, точки 1, 2 и 3 до 30 юни 2015 г. и оконча
телен доклад до 31 януари 2016 г. ЕБО следва да предостави първия си доклад за наблюдение относно препоръка 
А, точка 5 до 30 юни 2015 г. и окончателен доклад до 30 септември 2015 г. Някои адресати обаче вече са зая
вили, че няма да бъде възможно да спазят напълно посочените срокове.

(4) Главната цел на ЕССР е да предотврати или смекчи системните рискове по своевременен и ефективен начин. Гене
ралният съвет счита, че допълнително закъснение от шест месеца за първия доклад за наблюдение на ННО относно 
препоръка A, точки 1, 2 и 3 и допълнително закъснение от девет месеца за първия доклад за наблюдение на ЕБО 
относно препоръка A, точка 5 не би изложило на опасност нормалното функциониране на финансовите пазари, 
нито пък означава, че тези препоръки няма да бъдат изпълнени.

(5) Поради това Генералният съвет реши да удължи сроковете, определени в Препоръка ЕССР/2012/2 по отношение на 
препоръка A, точки 1, 2 и 3 с шест месеца и по отношение на препоръка A, точка 5 с девет месеца, за да даде на 
ННО и ЕБО достатъчно време да вземат необходимите мерки за изпълнение на съответните препоръки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение на Препоръка ЕССР/2012/2

Препоръка ЕССР/2012/2 се изменя, както следва:

1. раздел 2, параграф 3, точка 1 се заменя със следното:

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.
(2) ОВ C 58, 24.2.2011 г., стр. 4.
(3) Препоръка ЕССР/2012/2 на Европейския съвет за системен риск от 20 декември 2012 г. относно финансирането на кредитни институции 

(ОВ C 119, 25.4.2013 г., стр. 1).
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„1. Препоръка A – от националните надзорни органи, отговарящи за банковия надзор, националните надзорни органи 
и другите органи с правомощия във връзка с пруденциалния надзор на макроравнище и от ЕБО се изисква да 
докладват в съответствие със следните срокове:

а) до 31 декември 2015 г. от националните надзорни органи, отговарящи за банковия надзор, се изисква да пре
доставят на ЕССР междинен доклад, съдържащ първата оценка на резултатите от изпълнението на препоръка A, 
точки 1 и 2;

б) до 31 юли 2016 г. от националните надзорни органи, отговарящи за банковия надзор, се изисква да предос
тавят на ЕССР и на Съвета окончателен доклад относно препоръка А, точки 1 и 2;

в) до 31 декември 2015 г. от националните надзорни органи и другите органи с правомощия във връзка 
с пруденциалния надзор на макроравнище се изисква да предоставят на ЕССР междинен доклад, съдържащ 
първата оценка на резултатите от изпълнението на препоръка А, точка 3;

г) до 30 септември 2016 г. от националните надзорни органи и другите органи с правомощия във връзка 
с пруденциалния надзор на макроравнище се изисква да предоставят на ЕССР и на Съвета окончателен доклад 
относно изпълнението на препоръка А, точка 3;

д) до 30 юни 2014 г. от ЕБО се изисква да предостави на ЕССР и на Съвета насоките, посочени в препоръка А, 
точка 4;

е) до 31 март 2016 г. от ЕБО се изисква да предостави на ЕССР междинен доклад, съдържащ първата оценка на 
резултатите от изпълнението на препоръка А, точка 5;

ж) до 30 юни 2016 г. от ЕБО се изисква да предостави на ЕССР и на Съвета окончателен доклад относно изпъл
нението на Препоръка А, точка 5“;

2. в приложението, точка V.1.3.1 се заменя със следното:

„V.1.3.1. Сро к

От националните надзорни органи, отговарящи за банковия надзор, националните надзорни органи и другите органи 
с правомощия във връзка с пруденциалния надзор на макроравнище и от ЕБО се изисква да докладват на ЕССР и на 
Съвета за действията, предприети в отговор на настоящата препоръка, или да представят подходяща обосновка 
в случай на бездействие, в съответствие със следните срокове:

а. до 31 декември 2015 г. от националните надзорни органи, отговарящи за банковия надзор, се изисква да предос
тавят на ЕССР междинен доклад, съдържащ първата оценка на резултатите от изпълнението на препоръка A, точки 
1 и 2;

б. до 31 юли 2016 г. от националните надзорни органи, отговарящи за банковия надзор, се изисква да предоставят 
на ЕССР и на Съвета окончателен доклад относно препоръка A, точки 1 и 2;

в. до 31 декември 2015 г. от националните надзорни органи и другите органи с правомощия във връзка с пруден
циалния надзор на макроравнище се изисква да предоставят на ЕССР междинен доклад, съдържащ първата оценка 
на резултатите от изпълнението на препоръка А, точка 3;

г. до 30 септември 2016 г. от националните надзорни органи и другите органи с правомощия във връзка с пруден
циалния надзор на макроравнище се изисква да предоставят на ЕССР и на Съвета окончателен доклад относно 
изпълнението на препоръка А, точка 3;

д. до 30 юни 2014 г. от ЕБО се изисква да предостави на ЕССР и на Съвета насоките, посочени в препоръка А, 
точка 4;

е. до 31 март 2016 г. от ЕБО се изисква да предостави на ЕССР междинен доклад, съдържащ първата оценка на 
резултатите от изпълнението на препоръка А, точка 5;

ж. до 30 юни 2016 г. от ЕБО се изисква да предостави на ЕССР и на Съвета окончателен доклад относно изпълне
нието на препоръка А, точка 5“;

Член 2

Публикуване

Настоящото решение се публикува на официалния уебсайт на ЕССР на датата на неговото влизане в сила.
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Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на датата на неговото одобрение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 16 септември 2014 година.

Председател на ЕССР

Mario DRAGHI
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