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REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN
EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS REKOMMENDATION
av den 24 mars 2016
om ändring av rekommendation ESRB/2015/2 om bedömningen av gränsöverskridande effekter
och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder
(ESRB/2016/3)
(2016/C 153/01)
EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om mak
rotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (1), särskilt artikel 3
och artiklarna 16–18,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (2), särskilt artikel 458.8,
med beaktande av Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2011/1 av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för
Europeiska systemrisknämnden (3), särskilt artikel 15.3 e och artiklarna 18–20, och
av följande skäl:
(1)

För att säkerställa en effektiv och konsekvent makrotillsyn bör beslutsfattare beakta sådana gränsöverskridande
effekter som makrotillsynsåtgärder som vidtas i en viss medlemsstat medför, och i förekommande fall anta lämp
liga makrotillsynsåtgärder baserade på ömsesidighet för att åtgärda dessa.

(2)

Ramverket för frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder som framgår av Europeiska systemrisknämndens
rekommendation ESRB/2015/2 (4) bör säkerställa att alla exponeringsbaserade makrotillsynsåtgärder som aktiveras
i en medlemsstat även vidtas i de andra medlemsstaterna.

(3)

Mot bakgrund av den nya lagstiftning som antagits i Belgien avseende genomförandet av det riskvägda tillägget
om 5 procentenheter som enligt artikel 458.2 d vi i förordning (EU) nr 575/2013 tillämpas på sådana expone
ringar mot belgiska hypotekslån som kreditinstitut som använder internmetoden har, har Europeiska systemrisk
nämndens styrelse beslutat att inkludera de belgiska åtgärderna på den förteckning över makrotillsynsåtgärder som
bör antas baserat på ömsesidighet inom ramen för rekommendation ESRB/2015/2.

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

EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.
EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.
EUT C 58, 24.2.2011, s. 4.
Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2015/2 av den 15 december 2015 om bedömningen av gränsöverskridande
effekter och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder (EUT C 97, 12.3.2016, s. 9).
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HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.
AVSNITT 1
ÄNDRINGAR

Rekommendation ESRB/2015/2 ska ändras på följande sätt:
1. Avsnitt 1, delrekommendation C.1 ska ersättas med följande:
”1. Det rekommenderas att de relevanta myndigheterna antar motsvarande makrotillsynsåtgärder som antagits av
andra relevanta myndigheter om detta rekommenderas av ESRB. Det rekommenderas att följande åtgärder antas
baserat på ömsesidighet:
Belgien:
— Ett riskvägt tillägg om 5 procentenheter som enligt artikel 458.2 d vi i förordning (EU) nr 575/2013
tillämpas på sådana exponeringar mot belgiska hypotekslån som kreditinstitut som använder internmetoden
har, enligt vad som framgår av bilagan.”
2. Texten i bilagan ska läggas till som en bilaga till rekommendation ESRB/2015/2.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 24 mars 2016.

Mario DRAGHI

ESRB:s ordförande
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BILAGA
”BILAGA

Belgien
Ett riskvägt tillägg om 5 procentenheter som enligt artikel 458.2 d vi i förordning (EU) nr 575/2013 tillämpas på
sådana exponeringar mot belgiska hypotekslån som kreditinstitut som använder internmetoden (IRB-kreditinstitut) har
I. Beskrivning av åtgärden
1. De belgiska åtgärderna innebär ett tillägg om 5 procentenheter av de riskvikter som tillämpas av IRB-kreditinstitut på
exponeringsbeloppet avseende belgiska hypotekslån. Riskvikten, beräknad i enlighet med artikel 154.3 i förordning
(EU) nr 575/2013, för hushållsexponeringar för vilka säkerhet har ställts i form av bostadsfastigheter i Belgien höjs
med 5 procentenheter. Exempelvis höjs en riskvikt på 10 procent som tillämpas av IRB-kreditinstitut avseende bel
giska hypotekslån till 15 procent.
II. Ömsesidighet
2. I enlighet med artikel 458.5 i förordning (EU) nr 575/2013 rekommenderas det att de relevanta myndigheterna antar
motsvarande åtgärder som antagits i Belgien för det exponeringsbelopp som avser belgiska hypotekslån som
emitterats av nationellt auktoriserade filialer, belägna i Belgien, till IRB-kreditinstitut som är etablerade i deras respek
tive jurisdiktioner. Inom ramen för denna punkt gäller den tidsfrist som framgår av delrekommendation C.3.
3. Om det saknas IRB-kreditinstitut belägna i andra medlemsstater med filialer etablerade i Belgien som har väsentliga
exponeringar gentemot den belgiska hypotekslånemarknaden kan de relevanta myndigheterna besluta att inte
tillämpa artikel 458.5 i förordning (EU) nr 575/2013. Om ett nytt beslut om förlängning av tillämpningsperioden för
de belgiska åtgärderna har antagits i enlighet med artikel 458.9 i förordning (EU) nr 575/2013, bör de relevanta
myndigheterna granska situationen och, om det bedöms vara nödvändigt, vidta åtgärder som motsvarar de belgiska
åtgärderna.
4. Det rekommenderas också att relevanta myndigheter antar åtgärder som motsvarar de belgiska för det exponerings
belopp som avser belgiska hypotekslån som tillhandahålls direkt över gränserna av IRB-kreditinstitut som är etable
rade i deras respektive jurisdiktioner. I enlighet med delrekommendation C.2 bör de relevanta myndigheterna, efter
samråd med ESRB, tillämpa sådana makrotillsynsåtgärder i enlighet med sin nationella lagstiftning som bäst motsva
rar de åtgärder som beskrivs ovan, inklusive antagandet av tillsynsåtgärder och utövandet av tillsynsbefogenheter
enligt avdelning VII, kapitel 2, avsnitt IV i direktiv 2013/36/EU. Det rekommenderas att relevanta myndigheter antar
motsvarande åtgärder inom sex månader.
5. Om det saknas IRB-kreditinstitut belägna i andra medlemsstater som har väsentliga direkta gränsöverskridande expo
neringar mot den belgiska hypotekslånemarknaden kan de relevanta myndigheterna besluta att inte vidta några mot
svarande åtgärder. Om ett nytt beslut om förlängning av tillämpningsperioden för de belgiska åtgärderna har antagits
i enlighet med artikel 458.9 i förordning (EU) nr 575/2013, bör de relevanta myndigheterna granska situationen
och, om det bedöms vara nödvändigt, vidta åtgärder som motsvarar de belgiska åtgärderna.”

