
EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO'S

BESLUIT VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S

van 16 september 2014

betreffende de verlenging van bepaalde uiterste termijnen die zijn vastgesteld bij Aanbeveling 
ECSR/2012/2 inzake de financiering van kredietinstellingen

(ECSR/2014/4)

(2015/C 22/04)

DE ALGEMENE RAAD VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S,

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), en met name artikel 3, lid 2, onder b), f) en g), artikel 4, lid 2, artikel 16, lid 2, en artikel 17,

Gezien Besluit ECSR/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 (2), en met name de artikelen 19 en 20,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 20 december 2012 heeft de algemene raad van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ECSR) Aanbeveling 
ECSR/2012/2 (3) vastgesteld. Deze aanbeveling is gericht op het stimuleren van duurzame financieringsstructuren 
voor kredietinstellingen.

(2) Om de doelen van Aanbeveling ECSR/2012/2 te bereiken, wordt nationale toezichthouders, nationale macropru
dentiële autoriteiten en de Europese Bankautoriteit (EBA) verzocht bepaalde acties te ondernemen binnen de ter
mijnen die zijn vastgelegd in afdeling 2, punt 3 van de aanbeveling.

(3) Op 31 december 2013 heeft de algemene raad besloten deze uiterste termijnen te verlengen met zes tot twaalf 
maanden. Overeenkomstig het herziene tijdschema wordt aan nationale toezichthouders die verantwoordelijk zijn 
voor toezicht op banken en aan nationale toezichthouders en andere autoriteiten met een macroprudentieel man
daat verzocht uiterlijk op 30 juni 2015 een tussentijds verslag met een eerste beoordeling en uiterlijk op 
31 januari 2016 een eindverslag van het resultaat van de uitvoering van de aanbeveling A, punten 1, 2 en 3 in te 
dienen bij het ECSR. EBA moet uiterlijk op 30 juni 2015 een eerste verslag en uiterlijk op 30 september 2015 een 
eindverslag over aanbeveling A, punt 5 indienen. Sommige betrokkenen tot wie de aanbeveling is gericht, hebben 
echter verklaard dat het niet mogelijk is volledig aan de gestelde termijnen te voldoen.

(4) De overkoepelende doelstelling van het ECSR is het tijdig en doeltreffend voorkomen of verkleinen van systeemri
sico’s. De algemene raad is van mening dat een uitstel van nog zes maanden voor het eerste verslag van de natio
nale toezichthouders over aanbeveling A, punten 1, 2 en 3 en een uitstel van nog negen maanden voor het eerste 
verslag van EBA over aanbeveling A, punt 5 de goede werking van de financiële markten niet in gevaar zou bren
gen en ook niet zou impliceren dat deze aanbevelingen niet worden uitgevoerd.

(5) De algemene raad heeft daarom besloten de termijnen die zijn vastgelegd in Aanbeveling ESCR/2012/2 met 
betrekking tot aanbeveling A, punten 1, 2 en 3 met zes maanden en met betrekking tot aanbeveling A, punt 5 
met negen maanden te verlengen teneinde de nationale toezichthouders en EBA voldoende tijd te geven om de 
noodzakelijke stappen te nemen voor de uitvoering van de betrokken aanbevelingen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen op Aanbeveling ECSR/2012/2

Aanbeveling ECSR/2012/2 wordt als volgt gewijzigd:

1) Afdeling 2, punt 3, onder 1), wordt vervangen door de volgende tekst:

(1) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1.
(2) PB C 58 van 24.2.2011, blz. 4.
(3) Aanbeveling ECSR/2012/2 van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 20 december 2012 inzake de financiering van kredietin

stellingen (PB C 119 van 25.4.2013, blz. 1).
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„1. Aanbeveling A — Nationale toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op banken, nationale toe
zichthouders en andere autoriteiten met een macroprudentieel mandaat, en EBA wordt verzocht te rapporteren 
overeenkomstig het volgende tijdschema:

a) de nationale toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op banken wordt verzocht uiterlijk op 
31 december 2015 bij het ECSR een tussentijds verslag met een eerste beoordeling van het resultaat van de 
uitvoering van de aanbeveling A, punten 1 en 2 in te dienen;

b) de nationale toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op banken wordt verzocht uiterlijk op 
31 juli 2016 bij het ECSR en de Raad een eindverslag over de aanbeveling A, punten 1 en 2 in te dienen;

c) de nationale toezichthouders en andere autoriteiten met een macroprudentieel mandaat wordt verzocht uiter
lijk op 31 december 2015 bij het ECSR een tussentijds verslag met een eerste beoordeling van het resultaat 
van de uitvoering van aanbeveling A, punt 3 in te dienen;

d) de nationale toezichthouders en andere autoriteiten met een macroprudentieel mandaat wordt verzocht uiter
lijk op 30 september 2016 bij het ECSR en de Raad een eindverslag inzake de uitvoering van aanbeveling A, 
punt 3 in te dienen;

e) EBA wordt verzocht de richtsnoeren als bedoeld in aanbeveling A, punt 4 uiterlijk op 30 juni 2014 bij het 
ECSR en de Raad in te dienen;

f) EBA wordt verzocht uiterlijk op 31 maart 2016 bij het ECSR een tussentijds verslag met een eerste beoorde
ling van het resultaat van de uitvoering van aanbeveling A, punt 5 in te dienen;

g) EBA wordt verzocht uiterlijk op 30 juni 2016 een eindverslag over de uitvoering van aanbeveling A, punt 5 
bij het ECSR en de Raad in te dienen.”.

2) In de bijlage wordt punt V.1.3.1 vervangen door de volgende tekst:

„V.1.3.1. Ti jd l i j n

De nationale toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op banken, de nationale toezichthouders en 
andere autoriteiten met een macroprudentieel mandaat en EBA wordt verzocht bij het ECSR en de Raad een verslag 
in te dienen over de in antwoord op deze aanbeveling ondernomen acties, of op toereikende wijze het eventuele niet-
ondernemen van actie te rechtvaardigen, overeenkomstig de volgende tijdlijn:

a) de nationale toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op banken, wordt verzocht uiterlijk op 
31 december 2015 bij het ECSR een tussentijds verslag in te dienen met daarin een eerste beoordeling van het 
resultaat van de uitvoering van aanbeveling A, punten 1 en 2;

b) de nationale toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op banken wordt verzocht om uiterlijk 
op 31 juli 2016 bij het ECSR en de Raad een eindverslag over aanbeveling A, punten 1 en 2 in te dienen;

c) de nationale toezichthouders en andere autoriteiten met een macroprudentieel mandaat wordt verzocht uiterlijk 
op 31 december 2015 bij het ECSR een tussentijds verslag met een eerste beoordeling van het resultaat van de 
uitvoering van aanbeveling A, punt 3 in te dienen;

d) de nationale toezichthouders en andere autoriteiten met een macroprudentieel mandaat wordt verzocht uiterlijk 
op 30 september 2016 bij het ECSR en de Raad een eindverslag over de uitvoering van de aanbeveling A, punt 3 
in te dienen;

e) de EBA wordt verzocht uiterlijk op 30 juni 2014 bij het ECSR en de Raad de richtsnoeren als bedoeld in aanbeve
ling A, punt 4 in te dienen;

f) de EBA wordt verzocht uiterlijk op 31 maart 2016 bij het ECSR een tussentijds verslag met een eerste beoorde
ling van het resultaat van de uitvoering van aanbeveling A, punt 5 in te dienen;

g) de EBA wordt verzocht uiterlijk op 30 juni 2016 een eindverslag over de uitvoering van aanbeveling A, punt 5 
bij het ECSR en de Raad in te dienen.”

Artikel 2

Publicatie

Dit besluit wordt op de dag waarop het in werking treedt, bekendgemaakt op de website van het ECSR.
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Artikel 3

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Frankfurt am Main, 16 september 2014.

De voorzitter van het ECSR

Mario DRAGHI
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