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PRIPOROČILA

EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA
PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA
z dne 21. marca 2016
o spremembi Priporočila ESRB/2012/2 o financiranju kreditnih institucij
(ESRB/2016/2)
(2016/C 140/01)
SPLOŠNI ODBOR EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010
o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska
tveganja (1) ter zlasti člena 3(2)(b), (d) in (f) in členov 16 do 18 Uredbe,
ob upoštevanju Sklepa ESRB/2011/1 Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 20. januarja 2011 o sprejetju
Poslovnika Evropskega odbora za sistemska tveganja (2) ter zlasti člena 15(3)(e) in členov 18 do 20 Sklepa,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Splošni odbor Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) je 20. decembra 2012 sprejel Priporočilo
ESRB/2012/2 (3). Cilj navedenega priporočila je spodbuditi vzdržne strukture financiranja kreditnih institucij.

(2)

Da bi dosegli cilje Priporočila ESRB/2012/2, morajo nacionalni nadzorni organi, nacionalni makrobonitetni organi
in Evropski bančni organ (EBA) sprejeti nekatere ukrepe v rokih, določenih v oddelku 2(3) Priporočila
ESRB/2012/2.

(3)

Splošni odbor je 16. septembra 2014 odločil, da nekatere roke podaljša za šest do dvanajst mesecev. V skladu
s spremenjenim časovnim okvirom bi moral EBA vmesno poročilo, ki vsebuje prvo oceno rezultatov izvajanja
priporočila A(5) Priporočila ESRB/2012/2, dostaviti ESRB do 31. marca 2016, končno poročilo pa dostaviti ESRB
in Svetu Evropske unije do 30. junija 2016. Ti poročili bi morali temeljiti na podatkih o načrtih financiranja, ki jih
EBA predložijo nacionalni nadzorni organi. Vendar je EBA navedel, da zaradi zamud pri dostavi podatkov ne bo
mogel v celoti spoštovati predpisanih rokov.

(4)

Splošni cilj ESRB je pravočasno in učinkovito preprečiti ali ublažiti sistemska tveganja. Splošni odbor meni, da
združitev vmesnega in končnega poročila o priporočilu A(5) v eno poročilo, ki ga mora dostaviti EBA, ter podalj
šanje roka za dostavo poročila ESRB in Svetu za dodatnih 12 mesecev ne bi ogrozila urejenega delovanja finanč
nih trgov in ne bi nakazovala, da priporočilo A(5) ne bo izvedeno.

(5)

Zato bi moral splošni odbor ustrezni rok podaljšati, da zagotovi EBA dovolj časa, da opravi vse potrebno za
izvedbo priporočila A(5).

(6)

Zato je treba Priporočilo ESRB/2012/2 ustrezno spremeniti –

(1) UL L 331, 15.12.2010, str. 1.
(2) UL C 58, 24.2.2011, str. 4.
(3) Priporočilo ESRB/2012/2 Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 20. decembra 2012 o financiranju kreditnih institucij
(UL C 119, 25.4.2013, str. 1).
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SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

Priporočilo ESRB/2012/2 se spremeni:
1. oddelek 2(3)(1) se nadomesti z naslednjim:
„1. Priporočilo A – nacionalni nadzorni organi, ki so odgovorni za bančni nadzor, nacionalni nadzorni organi in
drugi organi z makrobonitetnim mandatom ter EBA poročajo v skladu z naslednjim časovnim okvirom:
(a) do 31. decembra 2015 nacionalni nadzorni organi, ki so odgovorni za bančni nadzor, dostavijo ESRB vme
sno poročilo, ki vsebuje prvo oceno rezultatov izvajanja priporočil A(1) in (2);
(b) do 31. julija 2016 nacionalni nadzorni organi, ki so odgovorni za bančni nadzor, dostavijo ESRB in Svetu
končno poročilo o priporočilih A(1) in (2);
(c) do 31. decembra 2015 nacionalni nadzorni organi in drugi organi z makrobonitetnim mandatom dostavijo
ESRB vmesno poročilo, ki vsebuje prvo oceno rezultatov izvajanja priporočila A(3);
(d) do 30. septembra 2016 nacionalni nadzorni organi in drugi organi z makrobonitetnim mandatom dostavijo
ESRB in Svetu končno poročilo o izvajanju priporočila A(3);
(e) do 30. junija 2014 EBA dostavi ESRB in Svetu smernice iz priporočila A(4);
(f) do 31. marca 2017 EBA dostavi ESRB in Svetu poročilo o izvajanju priporočila A(5).“;
2. v Prilogi se točka V.1.3.1 nadomesti z naslednjim:
„V.1.3.1 Časovni okvir
Nacionalni nadzorni organi, ki so odgovorni za bančni nadzor, nacionalni nadzorni organi in drugi organi z makro
bonitetnim mandatom ter EBA poročajo ESRB in Svetu o ukrepih, ki so jih sprejeli na podlagi tega priporočila, ali
ustrezno utemeljijo svoje neukrepanje v skladu z naslednjim časovnim okvirom:
(a) do 31. decembra 2015 nacionalni nadzorni organi, ki so odgovorni za bančni nadzor, dostavijo ESRB vmesno
poročilo, ki vsebuje prvo oceno rezultatov izvajanja priporočil A(1) in (2);
(b) do 31. julija 2016 nacionalni nadzorni organi, ki so odgovorni za bančni nadzor, dostavijo ESRB in Svetu
končno poročilo o priporočilih A(1) in (2);
(c) do 31. decembra 2015 nacionalni nadzorni organi in drugi organi z makrobonitetnim mandatom dostavijo ESRB
vmesno poročilo, ki vsebuje prvo oceno rezultatov izvajanja priporočila A(3);
(d) do 30. septembra 2016 nacionalni nadzorni organi in drugi organi z makrobonitetnim mandatom dostavijo
ESRB in Svetu končno poročilo o izvajanju priporočila A(3);
(e) do 30. junija 2014 EBA dostavi ESRB in Svetu smernice iz priporočila A(4);
(f) do 31. marca 2017 EBA dostavi ESRB in Svetu poročilo o izvajanju priporočila A(5).“
V Frankfurtu na Majni, 21. marca 2016

Predsednik ESRB
Mario DRAGHI

