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(Usnesení, doporučení a stanoviska)

DOPORUČENÍ

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

DOPORUČENÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

ze dne 24. června 2016,

kterým se mění doporučení ESRB/2015/2 o hodnocení přeshraničních účinků opatření 
makroobezřetnostní politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě

(ESRB/2016/4)

(2016/C 290/01)

GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 
o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro 
systémová rizika (1), a zejména na článek 3 a články 16 až 18 tohoto nařízení,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvě
rových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 
2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (2), a zejména na čl. 134 odst. 4 této směrnice,

s ohledem na rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2011/1 ze dne 20. ledna 2011, kterým se přijímá 
jednací řád Evropské rady pro systémová rizika (3), a zejména na čl. 15 odst. 3 písm. e) a články 18 až 20 tohoto 
rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V zájmu zajištění účinnosti a konzistentnosti makroobezřetnostní politiky musí tvůrci politiky řádně zohlednit 
přeshraniční účinky opatření makroobezřetnostní politiky, která přijímají jednotlivé členské státy, a je-li to 
důvodné, přijmout vhodná reciproční opatření makroobezřetnostní politiky za účelem jejich řešení.

(2) Rámec pro dobrovolnou reciprocitu opatření makroobezřetnostní politiky stanovený v doporučení Evropské rady 
pro systémová rizika ESRB/2015/2 (4) by měl zajistit, že všechna opatření makroobezřetnostní politiky založená 
na expozicích, která byla aktivována v jednom členském státě, budou recipročně uplatněna v ostatních členských 
státech.

(3) V reakci na žádost Eesti Pank podle čl. 134 odst. 4 směrnice 2013/36/EU o reciproční uplatnění sazby kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika ve výši 1 %, která se uplatňuje na vnitrostátní expozice všech úvěrových 
institucí povolených v Estonsku, se generální rada Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) rozhodla zahrnout 
toto estonské opatření do seznamu opatření makroobezřetnostní politiky, jejichž reciproční uplatnění se doporu
čuje podle doporučení ESRB/2015/2.

(4) Doporučení ECB/2015/2 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

(1) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.
(2) Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.
(3) Úř. věst. C 58, 24.2.2011, s. 4.
(4) Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2015/2 ze dne 15. prosince 2015 o hodnocení přeshraničních účinků opatření 

makroobezřetnostní politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě (Úř. věst. C 97, 12.3.2016, s. 9).
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PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

ODDÍL 1

ZMĚNY

Doporučení ECB/2015/2 se mění takto:

1. V oddíle 1 se dílčí doporučení C 1) nahrazuje tímto:

„1. Příslušným orgánům se doporučuje, aby recipročně uplatnily opatření makroobezřetnostní politiky, která byla 
přijata jinými příslušnými orgány a jejichž reciproční uplatnění doporučila ESRB. Doporučuje se, aby byla reci
pročně uplatněna tato opatření, jak je podrobněji popsáno v příloze:

Belgie:

— navýšení rizikové váhy o pět procentních bodů, které se uplatňuje podle čl. 458 odst. 2 písm. d) bodu 
vi) nařízení (EU) č. 575/2013 na expozice úvěrových institucí, které používají přístup založený na interním 
ratingu, z belgických hypotečních úvěrů;

Estonsko:

— sazba kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika ve výši 1 %, která se uplatňuje v souladu 
s článkem 133 směrnice 2013/36/EU na vnitrostátní expozice všech úvěrových institucí povolených 
v Estonsku.“;

2. V příloze se doplňuje nový text, který zní:

„Estonsko

Sazba kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika ve výši 1 %, která se uplatňuje v souladu 
s článkem 133 směrnice 2013/36/EU na vnitrostátní expozice všech úvěrových institucí povolených 
v Estonsku

I. Popis opatření

1. Estonské opatření spočívá v zavedení sazby kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika ve výši 1 %, 
která se uplatňuje v souladu s článkem 133 směrnice 2013/36/EU na vnitrostátní expozice všech úvěrových 
institucí povolených v Estonsku.

II. Reciprocita

2. Pokud členské státy provedly článek 134 směrnice 2013/36/EU do vnitrostátního práva, příslušným orgá
nům se doporučuje, aby uvedené estonské opatření recipročně uplatnily ve vztahu k expozicím, které insti
tuce s vnitrostátním povolením mají v Estonsku, v souladu s čl. 134 odst. 1 směrnice 2013/36/EU. Pro účely 
tohoto odstavce se uplatňuje lhůta stanovená v dílčím doporučení C 3).

3. Pokud členské státy neprovedly článek 134 směrnice 2013/36/EU do vnitrostátního práva, příslušným orgá
nům se doporučuje, aby uvedené estonské opatření recipročně uplatnily ve vztahu k expozicím, které insti
tuce s vnitrostátním povolením mají v Estonsku, v souladu s dílčím doporučením C 2). Příslušným orgánům 
se doporučuje přijmout rovnocenné opatření do šesti měsíců.“

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 24. června 2016.

Předseda ESRB

Mario DRAGHI
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