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tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo

(ESRV/2016/3)
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EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS BENDROJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos 
Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (1), 
ypač į jo 3 straipsnį ir 16–18 straipsnius,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių 
reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (2), 
ypač į jo 458 straipsnio 8 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. sausio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos sprendimą ESRV/2011/1, kuriuo patvirtina
mos Europos sisteminės rizikos valdybos darbo tvarkos taisyklės (3), ypač į jo 15 straipsnio 3 dalies e punktą ir 
18–20 straipsnius,

kadangi:

(1) makroprudencinės politikos veiksmingumą ir nuoseklumą užtikrinantys politikos kūrėjai turi tinkamai atsižvelgti 
į atskirų valstybių narių priimtų makroprudencinės politikos priemonių tarptautinį poveikį ir prireikus priimti 
tinkamas abipuses makroprudencinės politikos priemones jam suvaldyti;

(2) Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijoje ESRV/2015/2 (4) nustatyta savanoriško abipusiškumo dėl 
makroprudencinės politikos priemonių sistema turėtų užtikrinti, kad visos vienoje valstybėje narėje aktyvuotos 
pozicijomis grįstos makroprudencinės politikos priemonės būtų abipusiškai taikomos kitose valstybėse narėse;

(3) atsižvelgdama į naujausius teisinius pokyčius Belgijoje dėl vidaus reitingais pagrįstą (angl. internal ratings-based, IRB) 
metodą taikančių kredito įstaigų Belgijos hipotekos paskolų pozicijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikomo papildomo 5 procentų rizikos koeficiento įgyvendinimo, 
Europos sisteminės rizikos valdybos bendroji valdyba nusprendė įtraukti Belgijos priemonę į makroprudencinės 
politikos priemonių, kurias rekomenduojama abipusiškai taikyti pagal Rekomendaciją ESRV/2015/2, sąrašą,

(1) OL L 331, 2010 12 15, p. 1.
(2) OL L 176, 2013 6 27, p. 1.
(3) OL C 58, 2011 2 24, p. 4.
(4) 2015 m. gruodžio 15 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių 

tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo (OL C 97, 2016 3 12, p 9).
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PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1 SKIRSNIS

PAKEITIMAI

Rekomendacija ESRV/2015/2 iš dalies keičiama taip:

1. 1 skirsnio C rekomendacijos 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama abipusiškai taikyti kitų atitinkamų institucijų priimtas makropru
dencinės politikos priemones, kurias ESRV rekomendavo abipusiškai taikyti. Rekomenduojama abipusiškai taikyti 
šias priemones:

Belgija:

— vidaus reitingais pagrįstą metodą taikančių kredito įstaigų Belgijos hipotekos paskolų pozicijoms pagal Regla
mento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikomas, priede apibūdintas, 5 pro
centų papildomas rizikos koeficientas.“;

2. Priede išdėstytas tekstas pridedamas kaip Rekomendacijos ESRV/2015/2 priedas:

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. kovo 24 d.

ESRV Pirmininkas

Mario DRAGHI
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PRIEDAS

„PRIEDAS

Belgija

Vidaus reitingais pagrįstą metodą taikančių kredito įstaigų (IRB kredito įstaigos) Belgijos hipotekos paskolų pozicijoms 
pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikomas 5 procentų papildomas 
rizikos koeficientas

I. Priemonės aprašymas

1. Belgijos priemonė yra IRB kredito įstaigų Belgijos hipotekos paskolų pozicijų vertei taikomas 5 procentais padidintas 
rizikos koeficientas. Tiksliau, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 154 straipsnio 3 dalį apskaičiuotas Belgijoje esančiu 
gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų mažmeninių pozicijų rizikos koeficientas padidinamas 5 pro
centais. Pavyzdžiui, IRB kredito įstaigų Belgijos hipotekos paskoloms taikomas 10 procentų rizikos koeficientas padidi
namas iki 15 procentų.

II. Abipusiškumas

2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 5 dalį, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama abipusiškai 
pripažinti Belgijos priemonę dėl IRB kredito įstaigų, įsteigtų jų atitinkamose jurisdikcijose, Belgijoje esančių ir joje 
veiklos leidimą gavusių filialų išleistų Belgijos hipotekos paskolų pozicijų vertės. Šioje dalyje taikomas C rekomenda
cijos 3 dalyje nurodytas terminas.

3. Jei nėra kitose valstybėse narėse esančių IRB kredito įstaigų, Belgijoje įsteigusių filialus, kurie turėtų reikšmingas Belgi
jos hipotekos rinkos pozicijas, atitinkamos institucijos gali nuspręsti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
458 straipsnio 5 dalies. Kai priimamas naujas sprendimas pratęsti Belgijos priemonės taikymo laikotarpį pagal Regla
mento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 9 dalį, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama peržiūrėti padėtį ir 
prireikus abipusiškai taikyti Belgijos priemonę.

4. Atitinkamoms institucijoms taip pat rekomenduojama abipusiškai taikyti Belgijos priemonę IRB kredito įstaigų, 
įsteigtų jų atitinkamose jurisdikcijose, tarptautinių tiesiogiai teikiamų Belgijos hipotekos paskolų pozicijų vertei. Vado
vaujantis C rekomendacijos 2 dalimi, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama pasikonsultavus su ESRV taikyti 
makroprudencinės politikos priemonę, kurią galima įgyvendinti jos jurisdikcijoje, ir kurios poveikis panašiausias 
į pirmiau nurodyto abipusiškumo, taip pat priimti Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 2 skyriaus IV skirs
nyje nustatytas priežiūros priemones ir įgaliojimus. Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama per šešis mėnesius 
priimti tapačią priemonę.

5. Jei nėra kitose valstybėse narėse esančių IRB kredito įstaigų, turinčių reikšmingas tiesiogines tarptautines Belgijos 
hipotekos rinkos pozicijas, atitinkamos institucijos gali nuspręsti abipusiškumo netaikyti. Kai priimamas naujas 
sprendimas pratęsti Belgijos priemonės taikymo laikotarpį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 9 dalį, 
atitinkamoms institucijoms rekomenduojama peržiūrėti padėtį ir prireikus abipusiškai taikyti Belgijos priemonę.“
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