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I.
(Rezolucije, preporuke i mišljenja)

PREPORUKE

EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE
PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE
od 24. ožujka 2016.
o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne
politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike
(ESRB/2016/3)
(2016/C 153/01)
OPĆI ODBOR EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010.
o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (1),
a posebno njezin članak 3. i članke 16. do 18.,
uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtje
vima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (2), a posebno njezin
članak 458. stavak 8.,
uzimajući u obzir Odluku ESRB/2011/1 Europskog odbora za sistemske rizike od 20. siječnja 2011. o donošenju Pos
lovnika Europskog odbora za sistemske rizike (3), a posebno njezin članak 15. stavak 3. točku (e) i članke 18. do 20.,
budući da:
(1)

Osiguravanje djelotvornosti i dosljednosti makrobonitetne politike traži od tvoraca politike da obrate dužnu paž
nju na prekogranične učinke mjera makrobonitetne politike koje su donijele pojedine države članice, a kada je to
opravdano, donesu prikladne uzajamne mjere makrobonitetne politike radi rješavanja tih prekograničnih učinaka.

(2)

Okvir za dobrovoljnu uzajamnu primjenu mjera makrobonitetne politike, utvrđen u Preporuci ESRB/2015/2 (4)
Europskog odbora za sistemske rizike, trebao bi osigurati da se sve mjere makrobonitetne politike, koje se temelje
na izloženosti i koje se primjenjuju u jednoj državi članici, uzajamno primjenjuju u drugim državama članicama.

(3)

S obzirom na nedavni zakonodavni razvoj u Belgiji u odnosu na uvođenje dodatnog pondera rizika od 5 postot
nih bodova koji se primjenjuje temeljem članka 458. stavka 2. točke (d) podtočke vi. Uredbe (EU) br. 575/2013 na
izloženosti kreditnih institucija, koje primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB), po osnovi
belgijskih hipotekarnih kredita, Opći odbor Europskog odbora za sistemske rizike odlučio je uključiti belgijsku
mjeru na popis mjera makrobonitetne politike za koje se preporučuje uzajamna primjena temeljem Preporuke
ESRB/2015/2,

(1)
(2)
(3)
(4)

SL L 331, 15.12.2010., str. 1.
SL L 176, 27.6.2013., str. 1.
SL C 58, 24.2.2011., str. 4.
Preporuka ESRB/2015/2 Europskog odbora za sistemske rizike od 15. prosinca 2015. o procjeni prekograničnih učinaka mjera
makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (SL C 97, 12.3.2016., str. 9.).
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DONIO JE OVU PREPORUKU:
ODJELJAK 1.
IZMJENE

Preporuka ESRB/2015/2 mijenja se kako slijedi:
1. Odjeljak 1, potpreporuka C(1) zamjenjuje se sljedećim:
„1. Odgovarajućim tijelima preporučuje se da uzajamno primjenjuju mjere makrobonitetne politike koje su donijela
druga odgovarajuća tijela i čiju je uzajamnu primjenu preporučio ESRB. Preporučuje se uzajamna primjena slje
dećih mjera:
Belgija:
— dodatni ponder rizika od 5 postotnih bodova koji se primjenjuje temeljem članka 458. stavka 2. točke (d) pod
točke vi. Uredbe (EU) br. 575/2013 na izloženosti kreditnih institucija, koje primjenjuju pristup zasnovan na
internim rejting-sustavima, po osnovi belgijskih hipotekarnih kredita, kako je dalje prikazano u prilogu.”;
2. Tekst u Prilogu dodaje se kao prilog Preporuci ESRB/2015/2.
Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 24. ožujka 2016.

Predsjednik ESRB-a
Mario DRAGHI
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PRILOG
„PRILOG

Belgija
Dodatni ponder rizika od 5 postotnih bodova koji se primjenjuje temeljem članka 458. stavka 2. točke (d) podtočke
vi. Uredbe (EU) br. 575/2013 na izloženosti kreditnih institucija, koje primjenjuju pristup zasnovan na internim rejtingsustavima (kreditne institucije s IRB pristupom), po osnovi belgijskih hipotekarnih kredita
I. Opis mjere
1. Belgijska mjera predstavlja povećanje pondera rizika, koje primjenjuju kreditne institucije s IRB pristupom na vrijed
nost izloženosti belgijskih hipotekarnih kredita, za 5 postotnih bodova. Posebno, ponderiranje rizikom, koje se izra
čunava u skladu s člankom 154. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 za izloženosti prema stanovništvu osigurane
stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji, povećava se za 5 postotnih bodova. Primjerice, ponderiranje rizi
kom od 10 posto, koje kreditne institucije s IRB pristupom primjenjuju na belgijske hipotekarne kredite, povećava se
na 15 posto.
II. Uzajamna primjena
2. U skladu s člankom 458. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 odgovarajućim tijelima se preporučuje da belgijsku
mjeru uzajamno primjenjuju za vrijednost izloženosti belgijskih hipotekarnih kredita koje su dale podružnice koje su
dobile odobrenje za rad u matičnoj državi i nalaze se u Belgiji, pri čemu se radi o podružnicama kreditnih institucija
s IRB pristupom koje imaju sjedište u njihovima odnosnim državama. Za potrebe ovog stavka, primjenjuje se rok iz
potpreporuke C(3).
3. Ako ne postoje kreditne institucije s IRB pristupom koje se nalaze u drugim državama članicama s podružnicama sa
sjedištem u Belgiji, a koje imaju značajne izloženosti prema belgijskom hipotekarnom tržištu, odgovarajuća tijela
mogu odlučiti da ne primijene članak 458. stavak 5. Uredbe (EU) br. 575/2013. Ako se, temeljem članka 458.
stavka 9. Uredbe (EU) br. 575/2013, donese nova odluka o produljenju razdoblja primjene belgijske mjere, odgovara
jućim se tijelima preporučuje razmotriti situaciju i, ako se to smatra potrebnim, uzajamno primijeniti belgijsku
mjeru.
4. Odgovarajućim tijelima također se preporučuje uzajamna primjena belgijske mjere za vrijednost izloženosti belgijskih
hipotekarnih kredita, danih izravno preko granica od strane kreditnih institucija s IRB pristupom koje imaju sjedište
u njihovim odnosnim državama. U skladu s potpreporukom C(2), odgovarajućim tijelima preporučuje se primijeniti,
nakon savjetovanja s ESRB-om, mjeru makrobonitetne politike raspoloživu u njihovom području nadležnosti koja
ima učinak koji je istovjetan gore navedenoj uzajamnoj primjeni, uključujući donošenje nadzornih mjera i nadzornih
ovlasti utvrđenih u glavi VII. poglavlju 2. odjeljku IV. Direktive 2013/36/EU. Odgovarajućim tijelima se preporučuje
da donesu istovjetnu mjeru u roku od šest mjeseci.
5. Ako ne postoje kreditne institucije s IRB pristupom koje se nalaze u drugim državama članicama sa značajnim izrav
nim prekograničnim izloženostima prema belgijskom hipotekarnom tržištu, odgovarajuća tijela mogu odlučiti da tu
mjeru uzajamno ne primjenjuju. Ako se temeljem 458. stavka 9. Uredbe (EU) br. 575/2013 donese nova odluka
o produljenju razdoblja primjene belgijske mjere, odgovarajućim tijelima preporučuje se razmotriti situaciju i, ako se
to smatra potrebnim, uzajamno primijeniti belgijsku mjeru.”

