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ПРЕПОРЪКИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК
от 21 март 2016 година
за изменение на Препоръка ЕССР/2012/2 относно финансирането на кредитни институции
(ЕССР/2016/2)
(2016/C 140/01)
ГЕНЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
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), г) и е) и членове 16—18 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 член 15, параграф 3, буква д)
и членове 18—20 от него,
като има предвид, че:
(1)

На 20 декември 2012 г. Генералният съвет на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) прие Препоръка
ЕССР/2012/2 (3). С препоръката се цели насърчаването на устойчиви структури за финансиране на кредитните
институции.

(2)

За постигане целите на Препоръка ЕССР/2012/2 от националните надзорни органи, от националните макропруден
циални органи и от Европейския банков орган (ЕБО) се изисква да предприемат определени действия в сроковете,
посочени в раздел 2, параграф 3 от Препоръка ЕССР/2012/2.

(3)

На 16 септември 2014 г. Генералният съвет реши да удължи някои срокове с от шест до дванадесет месеца. Съг
ласно преразгледания график ЕБО следва да представи на ЕССР междинен доклад, съдържащ първоначална оценка
на резултатите от прилагането на препоръка A, параграф 5 от Препоръка ЕССР/2012/2, до 31 март 2016 г.
и окончателен доклад до ЕССР и Съвета на Европейския съюз до 30 юни 2016 г. Тези доклади следва да бъдат
базирани на данни от плановете за финансиране, представени на ЕБО от националните надзорни органи. ЕБО обаче
е заявил, че няма да бъде възможно да се съобрази изцяло с определените срокове поради закъснения в предоставя
нето на данните.

(4)

Основната цел на ЕССР е навременно и ефективно да предотврати или смекчи системните рискове. Генералният
съвет смята, че сливането на междинния и окончателния доклад по препоръка A, параграф 5 в един доклад, който
да бъде представен на ЕБО, и удължаването на срока за представяне на доклада на ЕССР и на Съвета с допълни
телни 12 месеца няма да застраши правилното функциониране на финансовите пазари, нито предполага, че
препоръка A, параграф 5 ще остане неизпълнена.

(5)

Поради това Генералният съвет следва да удължи съответния срок, за да предостави на ЕБО достатъчно време да
предприеме необходимите стъпки за изпълнението на препоръка A, параграф 5.

(6)

Следователно Препоръка ЕССР/2012/2 трябва да бъде съответно изменена,

(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 кредитните инсти
туции (ОВ C 119, 25.4.2013 г., стр. 1).
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ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

Препоръка ЕССР/2012/2 се изменя, както следва:
1. Раздел 2, параграф 3, точка 1 се заменя със следното:
„1. Препоръка А — 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 пред
ставят на ЕССР междинен доклад, съдържащ първоначалната оценка на резултатите от изпълнението на
препоръка A, параграфи 1 и 2;
б) до 31 юли 2016 г. от националните надзорни органи, отговарящи за банковия надзор, се изисква да предста
вят на ЕССР и на Съвета окончателен доклад относно препоръка A, параграфи 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 представят на ЕССР междинен доклад, съдържащ пър
воначалната оценка на резултатите от изпълнението на препоръка A, параграф 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 представят на ЕССР и на Съвета окончателен доклад
относно изпълнението на препоръка A, параграф 3;
д) до 30 юни 2014 г. от ЕБО се изисква да представи на ЕССР и на Съвета насоките, посочени в препоръка А,
параграф 4;
е) до 31 март 2017 г. от ЕБО се изисква да представи на ЕССР и на Съвета доклад относно изпълнението на
препоръка А, параграф 5.“;
2. В приложението точка V.1.3.1 се заменя със следното:
„V.1.3.1. Срокове
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 предста
вят на ЕССР междинен доклад, съдържащ първоначалната оценка на резултата от изпълнението на препоръка A,
параграфи 1 и 2;
б. до 31 юли 2016 г. от националните надзорни органи, отговарящи за банковия надзор, се изисква да представят на
ЕССР и на Съвета окончателен доклад относно препоръка A, параграфи 1 и 2;
в. до 31 декември 2015 г. от националните надзорни органи и другите органи с правомощия във връзка с пруденци
алния надзор на макроравнище се изисква да представят на ЕССР междинен доклад, съдържащ първоначалната
оценка на резултата от изпълнението на препоръка A, параграф 3;
г. до 30 септември 2016 г. от националните надзорни органи и другите органи с правомощия във връзка с пруденци
алния надзор на макроравнище се изисква да представят на ЕССР и на Съвета окончателен доклад относно изпъл
нението на препоръка A, параграф 3;
д. до 30 юни 2014 г. от ЕБО се изисква да представи на ЕССР и на Съвета насоките, посочени в препоръка А,
параграф 4;
е. до 31 март 2017 г. от ЕБО се изисква да представи на ЕССР и на Съвета доклад относно изпълнението на препо
ръка А, параграф 5.“
Съставено във Франкфурт на Майн на 21 март 2016 година.

Председател на ЕССР
Mario DRAGHI

