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I
(Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi)

IETEIKUMI

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA
EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS
(2016. gada 24. marts),
ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu
ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu
(ESRK/2016/3)
(2016/C 153/01)
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. pantu un
16.–18. pantu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasī
bām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2), un
jo īpaši tās 458. panta 8. punktu,
ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmumu ESRK/2011/1 (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas
Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (3), un jo īpaši tā 15. panta 3. punkta e) apakšpunktu un 18.–20. pantu,
tā kā:
(1)

Lai nodrošinātu makrouzraudzības politikas saskaņotību un efektivitāti, makrouzraudzības politikas veidotājiem
pienācīgi jāņem vērā atsevišķu dalībvalstu veikto makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekme un
pamatotā gadījumā attiecībā uz to jāpieņem piemēroti savstarpēji makrouzraudzības politikas pasākumi.

(2)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikumā ESRK/2015/2 (4) noteiktajam regulējumam brīvprātīgai makrouzrau
dzības politikas pasākumu savstarpējai atzīšanai būtu jānodrošina, ka visi uz riska darījumu pamata noteiktie mak
rouzraudzības politikas pasākumi, kas aktivizēti vienā dalībvalstī, tiek savstarpēji atzīti citās dalībvalstīs.

(3)

Ņemot vērā jaunākos tiesību aktus Beļģijā, ar kuriem ievieš 5 procentu punktu riska svēruma palielinājumu, kuru
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu piemēro kredītiestāžu, kas
izmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu (internal-ratings based; IRB) metodi, Beļģijas hipotēku kredītu riska darīju
miem, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Valde nolēmusi šo Beļģijas pasākumu iekļaut to makrouzraudzības politi
kas pasākumu sarakstā, kurus ieteikts savstarpēji atzīt saskaņā ar Ieteikumu ESRK/2015/2,

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

OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.
OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.
OV C 58, 24.2.2011., 4. lpp.
Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2015/2 (2015. gada 15. decembris) par makrouzraudzības politikas pasākumu pār
robežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (OV C 97, 12.3.2016., 9. lpp.).
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IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.
1. IEDAĻA
GROZĪJUMI

Ieteikumu ESRK/2015/2 groza šādi:
1) ar šādu punktu aizstāj 1. iedaļas C ieteikuma 1. punktu:
“1. Attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts veikt tādu makrouzraudzības politikas pasākumu savstarpēju atzīšanu, kurus
pieņēmušas citas attiecīgās iestādes un kurus ESRK ieteikusi savstarpēji atzīt. Tiek ieteikts savstarpēji atzīt šādus
pasākumus:
Beļģija:
— 5 procentu punktu riska svēruma palielinājums, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta
2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu piemēro kredītiestāžu, kas izmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu
metodi, Beļģijas hipotēku kredītu riska darījumiem, kā sīkāk aprakstīts pielikumā.”;
2) Ieteikumam ESRK/2015/2 kā pielikumu pievieno šī ieteikuma pielikumā izklāstīto tekstu.
Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 24. martā

ESRK priekšsēdētājs
Mario DRAGHI
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PIELIKUMS
“PIELIKUMS

Beļģija
5 procentu punktu riska svēruma palielinājums, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta
d) apakšpunkta vi) punktu piemēro kredītiestāžu, kas izmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu metodi (IRB kredīties
tāžu), Beļģijas hipotēku kredītu riska darījumiem
I. Pasākuma apraksts
1. Beļģijas pasākums ir 5 procentu punktu riska svēruma palielinājums, kuru IRB kredītiestādes piemēro Beļģijas hipo
tēku kredītu riska darījumu vērtībai. Proti, riska svērumu, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 154. panta
3. punktu aprēķina ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošinātiem riska darījumiem ar privātperso
nām, palielina par 5 procentu punktiem. Piemēram, 10 procentu riska svērumu, kuru IRB kredītiestādes piemēro
Beļģijas hipotēku kredītiem, palielina līdz 15 procentiem.
II. Savstarpēja atzīšana
2. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 5. punktu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts atzīt Beļģijas pasā
kumu attiecībā uz Beļģijas hipotēku kredītiem, kurus izsniegušas to attiecīgajās jurisdikcijās reģistrētu IRB kredīties
tāžu iekšzemē licencētas filiāles, kuras atrodas Beļģijā. Šī punkta vajadzībām piemēro C ieteikuma 3. punktā noteikto
termiņu.
3. Ja nav citās dalībvalstīs esošu IRB kredītiestāžu ar Beļģijā reģistrētām filiālēm, kurām ir būtiski riska darījumi Beļģijas
hipotēku tirgū, attiecīgās iestādes var nolemt nepiemērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 5. punktu. Ja saskaņā
ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 9. punktu pieņemts jauns lēmums par Beļģijas pasākuma piemērošanas
perioda pagarināšanu, attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts izvērtēt situāciju un vajadzības gadījumā atzīt Beļģijas
pasākumu.
4. Attiecīgajām iestādēm tāpat tiek ieteikts atzīt Beļģijas pasākumu attiecībā uz tādu Beļģijas hipotēku kredītu hipotēkas
vērtību, kurus to attiecīgajās jurisdikcijās reģistrētas IRB kredītiestādes tieši izsniedz pāri robežām. Saskaņā ar C ietei
kuma 2. punktu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pēc apspriešanās ar ESRK piemērot to jurisdikcijā pieejamo mak
rouzraudzības politikas pasākumu, kura ietekme ir vislielākā mērā līdzvērtīga minētajam atzītajam pasākumam, t.sk.
pieņemot lēmumu par uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kas noteikti Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas
2. nodaļas IV iedaļā. Lēmumu par līdzvērtīgu pasākumu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pieņemt sešu mēnešu
laikā.
5. Ja nav citās dalībvalstīs esošu IRB kredītiestāžu, kurām ir būtiski pārrobežu riska darījumi Beļģijas hipotēku tirgū,
attiecīgās iestādes var nolemt neveikt savstarpējo atzīšanu. Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta
9. punktu pieņemts jauns lēmums par Beļģijas pasākuma piemērošanas perioda pagarināšanu, attiecīgajām iestādēm
tiek ieteikts izvērtēt situāciju un vajadzības gadījumā atzīt Beļģijas pasākumu.”

