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EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS

(2016. gada 21. marts),

ar ko groza Ieteikumu ESRK/2012/2 par kredītiestāžu finansējumu

(ESRK/2016/2)

(2016/C 140/01)

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. panta 
2. punkta b), d) un f) apakšpunktu, kā arī 16.–18. pantu,

ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmumu ESRK/2011/1 (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (2), un jo īpaši tā 15. panta 3. punkta e) apakšpunktu, kā arī 18.–20. pantu,

tā kā:

(1) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) Valde 2012. gada 20. decembrī pieņēma ieteikumu ESRK/2012/2 (3). 
Minētā ieteikuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgas kredītiestāžu finansējuma struktūras.

(2) Lai sasniegtu Ieteikumā ESRK/2012/2 noteiktos mērķus, nacionālajām uzraudzības iestādēm (turpmāk – “NUI”), 
nacionālajām makrouzraudzības iestādēm un Eiropas Banku iestādei (EBI) tiek lūgts veikt noteiktas darbības termi
ņos, kas noteikti Ieteikuma ESRK/2012/2 2. iedaļas 3. punktā.

(3) ESRK Valde 2014. gada 16. septembrī nolēma pagarināt dažus termiņus par 6–12 mēnešiem. Saskaņā ar pārska
tīto grafiku starpposma pārskats, kurā veikts pirmais novērtējums par Ieteikuma ESRK/2012/2 A ieteikuma 
5. punkta īstenošanas rezultātiem, EBI jāiesniedz ESRK līdz 2016. gada 31. martam, bet galīgais pārskats jāies
niedz ESRK un Eiropas Savienības Padomei līdz 2016. gada 30. jūnijam. šiem pārskatiem jābalstās uz finansējuma 
plānu datiem, kurus EBI iesniegušas NUI. Tomēr EBA paziņojusi, ka nebūs iespējams pilnībā ievērot noteiktos ter
miņus, ņemot vērā kavēšanos datu sniegšanā.

(4) ESRK pamatmērķis ir savlaicīgi un efektīvi novērst vai mazināt sistēmiskos riskus. ESRK Valde uzskata, ka A ietei
kuma 5. punkta starpposma un galīgo pārskatu apvienošana vienā EBI pārskatā un pārskata iesniegšanas ESRK 
termiņa pagarināšana vēl par 12 mēnešiem netraucēs finanšu tirgu pienācīgai darbībai un neliks secināt, ka 
A ieteikuma 5. punkts netiks īstenots.

(5) ESRK Valdei tādēļ būtu jāpagarina attiecīgais termiņš, lai dotu EBI pietiekami ilgu laiku A ieteikuma 5. punkta 
īstenošanai nepieciešamo pasākumu veikšanai.

(6) Tādēļ attiecīgi jāgroza Ieteikums ESRK/2012/2,

(1) OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.
(2) OV C 58, 24.2.2011., 4. lpp.
(3) Eiropas  Sistēmisko  risku  kolēģijas  Ieteikums  ESRK/2012/2  (2012.  gada  20.  decembris)  par  kredītiestāžu  finansējumu  (OV  C  119, 

25.4.2013., 1. lpp.).
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IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

Ieteikumu ESRK/2012/2 groza šādi:

1) ar šādu apakšpunktu aizstāj 2. iedaļas 3. punkta 1. apakšpunktu:

“1. A ieteikums – nacionālajām uzraudzības iestādēm, kas atbild par banku uzraudzību, nacionālajām uzraudzības 
iestādēm un citām iestādēm, kas pilnvarotas veikt makrouzraudzību, un EBI tiek lūgts sniegt pārskatus saskaņā ar 
šādu grafiku:

a) līdz 2015. gada 31. decembrim nacionālajām uzraudzības iestādēm, kas atbild par banku uzraudzību, jāsniedz 
ESRK starpposma pārskats, kurā veikts pirmais novērtējums par A ieteikuma 1. un 2. punkta īstenošanas 
rezultātiem;

b) līdz 2016. gada 31. jūlijam nacionālajām uzraudzības iestādēm, kas atbild par banku uzraudzību, jāsniedz 
ESRK un Padomei galīgais pārskats par A ieteikuma 1. un 2. punktu;

c) līdz 2015. gada 31. decembrim nacionālajām uzraudzības iestādēm un citām iestādēm, kas pilnvarotas veikt 
makrouzraudzību, jāsniedz ESRK starpposma pārskats, kurā veikts pirmais novērtējums par A ieteikuma 
3. punkta īstenošanas rezultātiem;

d) līdz 2016. gada 30. septembrim nacionālajām uzraudzības iestādēm un citām iestādēm, kas pilnvarotas veikt 
makrouzraudzību, jāsniedz ESRK un Padomei galīgais pārskats par A ieteikuma 3. punkta īstenošanu;

e) līdz 2014. gada 30. jūnijam EBI jāiesniedz ESRK un Padomei A ieteikuma 4. punktā minētās vadlīnijas;

f) līdz 2017. gada 31. martam EBI jāsniedz ESRK un Padomei pārskats par A ieteikuma 5. punkta īstenošanu.”;

2) ar šādu punktu aizstāj pielikuma V.1.3.1. punktu:

“V.1.3.1. Termiņi

Nacionālajām uzraudzības iestādēm, kuras atbildīgas par banku uzraudzību, nacionālajām uzraudzības iestādēm un 
citām iestādēm ar makrouzraudzības pilnvarām un EBI tiek lūgts sniegt pārskatus ESRK un Padomei par veiktajām 
darbībām, reaģējot uz šo ieteikumu, vai arī attiecīgi pamatot, kāpēc darbības netika veiktas saskaņā ar šādu grafiku:

a) līdz 2015. gada 31. decembrim nacionālajām uzraudzības iestādēm, kas atbild par banku uzraudzību, jāsniedz 
ESRK starpposma pārskats, kurā veikts pirmais novērtējums par A ieteikuma 1. un 2. punkta īstenošanas 
rezultātiem;

b) līdz 2016. gada 31. jūlijam nacionālajām uzraudzības iestādēm, kas atbild par banku uzraudzību, jāsniedz ESRK 
un Padomei galīgais pārskats par A ieteikuma 1. un 2. punktu;

c) līdz 2015. gada 31. decembrim nacionālajām uzraudzības iestādēm un citām iestādēm, kas pilnvarotas veikt mak
rouzraudzību, jāsniedz ESRK starpposma pārskats, kurā veikts pirmais novērtējums par A ieteikuma 3. punkta 
īstenošanas rezultātiem;

d) līdz 2016. gada 30. septembrim nacionālajām uzraudzības iestādēm un citām iestādēm, kas pilnvarotas veikt 
makrouzraudzību, jāsniedz ESRK un Padomei galīgais pārskats par A ieteikuma 3. punkta īstenošanu;

e) līdz 2014. gada 30. jūnijam EBI jāiesniedz ESRK un Padomei A ieteikuma 4. punktā minētās vadlīnijas;

f) līdz 2017. gada 31. martam EBI jāsniedz ESRK un Padomei pārskats par A ieteikuma 5. punkta īstenošanu.”

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 21. martā

ESRK priekšsēdētājs

Mario DRAGHI
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