
I

(Резолюции, препоръки и становища)

ПРЕПОРЪКИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК

ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК

от 24 март 2016 година

за изменение на Препоръка ЕССР/2015/2 относно оценката на трансграничните ефекти 
и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика

(ECCP/2016/3)

(2016/C 153/01)

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 и членове 16—18 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруден
циалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 648/2012 (2), и по-специално член 458, параграф 8 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 (3), и по-специално член 15, параграф 3, буква д) 
и членове 18—20 от него,

като има предвид, че:

(1) С оглед на осигуряването на ефективността и последователността на макропруденциалната политика отговорните за 
нея лица трябва да отдадат дължимото внимание на трансграничните ефекти от мерките на макропруденциалната 
политика, приети от отделните държави членки, и когато е необходимо, да приемат подходящи реципрочни мерки 
от макропруденциалната политика, за да предприемат действия във връзка с посочените ефекти.

(2) Рамката на доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика, изложена в Препоръка 
ЕССР/2015/2 на Европейския съвет за системен риск (4), следва да гарантира, че спрямо всички основани на експо
зиции мерки на макропруденциалната политика, активирани в една държава членка, е приложена реципрочност 
в другите държави членки.

(3) На фона на настъпилите наскоро законодателни промени в Белгия по отношение на прилагането на надбавката от 
рисково тегло в размер на 5 процентни пункта съгласно член 458, параграф 2, буква г), подточка vi) от Регламент 
(ЕС) № 575/2013 спрямо експозициите на кредитните институции, използващи вътрешнорейтингов подход (ВРП), 
към белгийски ипотечни кредити Генералният съвет на Европейския съвет за системен риск реши да включи бел
гийската мярка в списъка с мерки на макропруденциалната политика, спрямо които се препоръчва да бъде прило
жена реципрочност съгласно Препоръка ЕССР/2015/2,

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.
(2) ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.
(3) ОВ C 58, 24.2.2011 г., стр. 4.
(4) Препоръка ЕССР/2015/2 на Европейския съвет за системен риск от 15 декември 2015 г. относно оценката на трансграничните ефекти 

и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика (ОВ C 97, 12.3.2016 г., стр. 9).
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ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

РАЗДЕЛ 1

ИЗМЕНЕНИЯ

Препоръка ЕССР/2015/2 се изменя, както следва:

1. раздел 1, подпрепоръка В, параграф 1 се заменя със следното:

„1. На съответните органи се препоръчва да прилагат реципрочни мерки спрямо мерките на макропруденциалната 
политика, приети от други съответни органи, за които ЕССР е препоръчал реципрочност. Препоръчва се да бъде 
прилагана реципрочност спрямо следната мярка:

Белгия:

— надбавка от рисково тегло в размер на 5 процентни пункта, прилагана съгласно член 458, параграф 2, буква г), 
подточка vi) от Регламент (ЕС) № 575/2013 спрямо експозициите на кредитните институции, използващи вът
решнорейтингов подход, към белгийски ипотечни кредити, описана по-нататък в приложението.“;

2. текстът, изложен в приложението, се добавя като приложение към Препоръка ЕССР/2015/2.

Съставено във Франкфурт на Майн на 24 март 2016 година.

Председател на ЕССР

Mario DRAGHI
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ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Белгия

Надбавка от рисково тегло в размер на 5 процентни пункта, прилагана съгласно член 458, параграф 2, буква г), подточка 
vi) от Регламент (ЕС) № 575/2013 спрямо експозициите на кредитните институции, използващи вътрешнорейтингов под
ход (кредитни институции, използващи ВРП), към белгийски ипотечни кредити

I. Описание на мярката

1. Белгийската мярка представлява увеличение с рисково тегло от 5 процентни пункта, прилагано от кредитните институ
ции, използващи ВРП, към стойността на експозицията им към белгийски ипотечни кредити. По-конкретно рисковото 
претегляне, изчислено в съответствие с член 154, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за експозиции на 
дребно, обезпечени с жилищни недвижими имоти, разположени в Белгия, се увеличава с 5 процентни пункта. Напри
мер рисковото претегляне от 10 процента, прилагано от кредитните институции, използващи ВРП, спрямо белгийски 
ипотечни кредити, се увеличава на 15 процента.

II. Реципрочност

2. В съответствие с член 458, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се препоръчва на съответните органи да прило
жат реципрочност спрямо белгийската мярка по отношение на стойността на експозицията към белгийски ипотечни 
кредити, отпуснати от разположени в Белгия лицензирани на национално равнище клонове на кредитни институции, 
използващи ВРП, установени в съответните им юрисдикции. За целите на настоящия параграф се прилага срокът, посо
чен в подпрепоръка В, параграф 3.

3. В случай че не са налице кредитни институции, използващи ВРП, разположени в други държави членки, с клонове, 
учредени в Белгия, които имат съществени експозиции към белгийския ипотечен пазар, съответните органи могат да 
решат да не прилагат член 458, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013. В случай че бъде прието ново решение за 
удължаване срока на прилагане на белгийската мярка съгласно член 458, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 575/2013, 
се препоръчва на съответните органи да преразгледат ситуацията и ако сметнат за необходимо, да приложат реципроч
ност спрямо белгийската мярка.

4. Също така се препоръчва на съответните органи да приложат реципрочност спрямо белгийската мярка за стойността 
на експозицията към трансгранични белгийски ипотечни кредити, отпуснати пряко от кредитни институции, използ
ващи ВРП, установени в съответните им юрисдикции. В съответствие с подпрепоръка В, параграф 2 се препоръчва на 
съответните органи да прилагат след консултация с ЕССР мярката по макропруденциална политика на разположение 
в юрисдикцията им, която има ефект, най-близък до този на горепосочената реципрочност, включително като приемат 
надзорните мерки и правомощия, посочени в дял VII, глава 2, раздел IV от Директива 2013/36/ЕС. На съответните 
органи се препоръчва да приемат еквивалентната мярка в рамките на шест месеца.

5. В случай че не са налице кредитни институции, използващи ВРП, разположени в други държави членки, със същест
вени преки трансгранични експозиции към белгийския ипотечен пазар, съответните органи могат да решат да не при
лагат реципрочност. В случай че бъде прието ново решение за удължаване срока на прилагане на белгийската мярка 
съгласно член 458, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се препоръчва на съответните органи да преразгледат 
ситуацията и ако сметнат за необходимо, да приложат реципрочност спрямо белгийската мярка.“.
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