
COMITETUL EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC

DECIZIA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SYSTEMIC

din 16 septembrie 2014

privind prelungirea anumitor termene prevăzute în Recomandarea CERS/2012/2 privind finanțarea 
instituțiilor de credit

(CERS/2014/4)

(2015/C 22/04)

CONSILIUL GENERAL AL COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 
privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comi
tet european pentru risc sistemic (1), în special articolul 3 alineatul (2) literele (b), (f) și (g), articolul 4 alineatul (2), 
articolul 16 alineatul (2) și articolul 17,

având în vedere Decizia CERS/2011/1 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 ianuarie 2011 de adoptare 
a Regulamentului de procedură al Comitetului european pentru risc sistemic (2), în special articolele 19 și 20,

întrucât:

(1) La 20 decembrie 2012, Consiliul general al Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) a adoptat Recoman
darea CERS/2012/2 (3). Recomandarea are ca scop stimularea structurilor de finanțare sustenabilă pentru 
instituțiile de credit.

(2) Pentru ca obiectivele Recomandării CERS/2012/2 să fie îndeplinite, autoritățile naționale de supraveghere (denu
mite în continuare „ANS”), autoritățile macroprudențiale naționale și Autoritatea bancară europeană (ABE) trebuie 
să adopte anumite măsuri în termenele prevăzute la secțiunea 2 punctul 3.

(3) La 31 decembrie 2013, Consiliul general a hotărât să prelungească termenele respective cu perioade de timp între 
șase și 12 luni. Conform calendarului revizuit, autoritățile naționale de supraveghere responsabile cu supraveghe
rea bancară, autoritățile naționale de supraveghere și alte autorități cu mandat macroprudențial trebuie să trans
mită CERS un raport intermediar cuprinzând o primă evaluare a rezultatelor punerii în aplicare a recomandării 
A punctele 1, 2 și 3 până la 30 iunie 2015 și un raport final până la 31 ianuarie 2016. ABE ar trebui să prezinte 
un prim raport de monitorizare a recomandării A punctul 5 până la 30 iunie 2015 și un raport final până la 
30 septembrie 2015. Cu toate acestea, unii destinatari au declarat că termenele prevăzute nu vor putea fi pe 
deplin respectate.

(4) Obiectivul general al CERS este de a preveni sau de a reduce riscurile sistemice în timp util și în mod eficient. 
Consiliul general consideră că o amânare suplimentară de șase luni, în ceea ce privește primul raport de monitori
zare de către ANS a recomandării A punctele 1, 2 și 3 și o amânare suplimentară de nouă luni în ceea ce privește 
primul raport de monitorizare de către ABE a recomandării A punctul 5 nu ar pune în pericol buna funcționare 
a piețelor financiare și nici nu ar implica faptul că aceste recomandări nu vor fi puse în aplicare.

(5) Prin urmare, Consiliul general a hotărât să prelungească termenele prevăzute în Recomandarea CERS/2012/2 în 
ceea ce privește recomandarea A punctele 1, 2, 3 cu șase luni și în ceea ce privește recomandarea A punctul 5 cu 
nouă luni, în scopul de a oferi autorităților naționale de supraveghere și ABE timpul potrivit pentru a lua măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor relevante,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări aduse Recomandării CERS/2012/2

Recomandarea CERS/2012/2 se modifică după cum urmează:

1. Secțiunea 2 punctul 3 subpunctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

(1) JO L 331, 15.12.2010, p. 1.
(2) JO C 58, 24.2.2011, p. 4.
(3) Recomandarea CERS/2012/2 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 decembrie 2012 privind finanțarea instituțiilor de 

credit (JO C 119, 25.4.2013, p. 1).
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„1. Recomandarea A – Autoritățile naționale de supraveghere responsabile cu supravegherea bancară, autoritățile 
naționale de supraveghere și alte autorități cu mandat macroprudențial și ABE trebuie să raporteze în conformi
tate cu următorul calendar:

(a) până la 31 decembrie 2015, autoritățile naționale de supraveghere responsabile cu supravegherea bancară 
trebuie să transmită CERS un raport intermediar cuprinzând o primă evaluare a rezultatelor punerii în apli
care a recomandării A punctele 1 și 2;

(b) până la 31 iulie 2016, autoritățile naționale de supraveghere responsabile cu supravegherea bancară trebuie să 
transmită CERS și Consiliului un raport final cu privire la recomandarea A punctele 1 și 2;

(c) până la 31 decembrie 2015, autoritățile naționale de supraveghere și alte autorități cu mandat macropru
dențial trebuie să transmită CERS un raport intermediar cuprinzând o primă evaluare a rezultatelor punerii în 
aplicare a recomandării A punctul 3;

(d) până la 30 septembrie 2016, autoritățile naționale de supraveghere și alte autorități cu mandat macropru
dențial trebuie să transmită CERS și Consiliului un raport final cu privire la punerea în aplicare a reco
mandării A punctul 3;

(e) până la 30 iunie 2014, ABE trebuie să transmită CERS și Consiliului orientările prevăzute în recomandarea A 
punctul 4;

(f) până la 31 martie 2016, ABE trebuie să transmită CERS un raport intermediar cuprinzând o primă evaluare 
a rezultatelor punerii în aplicare a recomandării A punctul 5;

(g) până la 30 iunie 2016, ABE trebuie să transmită CERS și Consiliului un raport final cu privire la punerea în 
aplicare a recomandării A punctul 5.”

2. Punctul V.1.3.1 din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„V.1.3.1. Ca le n dar

Autoritățile naționale de supraveghere cu atribuții privind supravegherea bancară, autoritățile naționale de suprave
ghere și alte autorități cu mandat macroprudențial și ABE trebuie să raporteze CERS și Consiliului cu privire la 
măsurile adoptate ca răspuns la prezenta recomandare sau să justifice în mod adecvat lipsa lor de acțiune, conform 
următorului calendar:

(a) până la 31 decembrie 2015, autoritățile naționale de supraveghere cu atribuții privind supravegherea bancară 
trebuie să transmită CERS un raport intermediar care să includă o primă evaluare a rezultatelor punerii în apli
care a recomandării A punctele 1 și 2;

(b) până la 31 iulie 2016, autoritățile naționale de supraveghere cu atribuții privind supravegherea bancară trebuie să 
transmită CERS și Consiliului un raport final privind recomandarea A punctele 1 și 2;

(c) până la 31 decembrie 2015, autoritățile naționale de supraveghere și alte autorități cu mandat macroprudențial 
trebuie să transmită CERS un raport intermediar care să includă o primă evaluare a rezultatelor punerii în apli
care a recomandării A punctul 3;

(d) până la 30 septembrie 2016, autoritățile naționale de supraveghere și alte autorități cu mandat macroprudențial 
trebuie să transmită CERS și Consiliului un raport final privind punerea în aplicare a recomandării A punctul 3;

(e) până la 30 iunie 2014, ABE trebuie să transmită CERS și Consiliului orientările menționate în recomandarea A 
punctul 4;

(f) până la 31 martie 2016, ABE trebuie să transmită CERS un raport intermediar care să includă o primă evaluare 
a rezultatelor punerii în aplicare a recomandării A punctul 5;

(g) până la 30 iunie 2016, ABE trebuie să transmită CERS și Consiliului un raport final privind punerea în aplicare 
a recomandării A punctul 5.”

Articolul 2

Publicare

Prezenta decizie se publică pe site-ul CERS la data intrării sale în vigoare.
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Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data aprobării.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 16 septembrie 2014.

Președintele CERS

Mario DRAGHI
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