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af 24. juni 2016

om ændring af henstilling ESRB/2015/2 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og 
frivillig gensidighed vedrørende makroprudentielle foranstaltninger

(ESRB/2016/4)

(2016/C 290/01)

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makro
tilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (1), særlig 
artikel 3 og artikel 16-18,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virk
somhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 
2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (2), særlig artikel 134, stk. 4,

under henvisning til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis afgørelse ESRB/2011/1 af 20. januar 2011 om vedta
gelse af forretningsordenen for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (3), særlig artikel 15, stk. 3, litra e), og 
artikel 18-20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at sikre den makroprudentielle politiks virkning og konsistens er det nødvendigt, at de politiske beslutningsta
gere tager nøje hensyn til de grænseoverskridende virkninger af de enkelte medlemsstaters makroprudentielle poli
tiske foranstaltninger og, hvor det er berettiget, vedtager passende gensidige makroprudentielle politiske foranstalt
ninger for at håndtere dem.

(2) Reglerne for frivillig gensidighed vedrørende makroprudentielle politiske foranstaltninger, som er fastsat i Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2015/2 (4), bør sikre, at alle eksponeringsbaserede 
makroprudentielle politiske foranstaltninger, der aktiveres i en medlemsstat, bliver modsvaret i de andre 
medlemsstater.

(3) Som svar på Eesti Panks anmodning, i overensstemmelse med artikel 134, stk. 4, i direktiv 2013/36/EU, om gen
sidighed vedrørende en systemisk buffersats på 1 % for de indenlandske eksponeringer i alle kreditinstitutter, der er 
godkendt i Estland, har Det Almindelige Råd for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) besluttet at 
optage den estiske foranstaltning på listen over makroprudentielle politiske foranstaltninger, for hvilke der anbefa
les gensidighed i henhold til henstilling ESRB/2015/2.

(4) Henstilling ESRB/2015/2 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

(1) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1.
(2) EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.
(3) EUT C 58 af 24.2.2011, s. 4.
(4) Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2015/2 af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende 

virkninger af og frivillig gensidighed vedrørende makroprudentielle politiske foranstaltninger (EUT C 97 af 12.3.2016, s. 9).
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VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

AFDELING 1

ÆNDRINGER

Henstilling ESRB/2015/2 ændres som følger:

1. Afdeling 1, delhenstilling C(1), affattes således:

»1. Det anbefales, at de relevante myndigheder modsvarer de makroprudentielle foranstaltninger, som andre relevante 
myndigheder har vedtaget i henhold til ESRB's anbefaling. Det anbefales, at følgende foranstaltninger, som beskre
vet nærmere i bilaget, modsvares:

Belgien:

— et risikovægtet tillæg på 5 procentpoint, jf. artikel 458, stk. 2, litra d), nr. vi), i forordning (EU) nr. 575/2013, 
for eksponeringer over for belgiske realkreditlån fra kreditinstitutter, der anvender den interne ratingbaserede 
metode.

Estland:

— en systemisk buffersats på 1 procent, som anvendes i overensstemmelse med artikel 133 i direktiv 
2013/36/EU for de indenlandske eksponeringer i alle kreditinstitutter, der er godkendt i Estland.«.

2. I bilaget tilføjes følgende:

»Estland

en systemisk buffersats på 1 procent, som anvendes i overensstemmelse med artikel 133 i direktiv 
2013/36/EU for de indenlandske eksponeringer i alle kreditinstitutter, der er godkendt i Estland

I. Beskrivelse af foranstaltningen

1. Den estiske foranstaltning består i en systemisk buffersats på 1 procent, som anvendes i overensstemmelse 
med artikel 133 i direktiv 2013/36/EU for de indenlandske eksponeringer i alle kreditinstitutter, der er god
kendt i Estland.

II. Gensidighed

2. I medlemsstater, der har gennemført artikel 134 i direktiv 2013/36/EU i national ret, anbefales det, at de 
relevante myndigheder modsvarer den estiske foranstaltning for indenlandsk godkendte institutters ekspone
ringer i Estland, jf. artikel 134, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU. Hvad angår dette afsnit gælder fristen i delhen
stilling C(3).

3. I medlemsstater, der ikke har gennemført artikel 134 i direktiv 2013/36/EU i national ret, anbefales det, at 
de relevante myndigheder modsvarer den estiske foranstaltning for indenlandsk godkendte institutters ekspo
neringer i Estland i overensstemmelse med delhenstilling C(2). De relevante myndigheder anbefales at ved
tage den tilsvarende foranstaltning inden for seks måneder.«.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. juni 2016.

Formand for ESRB

Mario DRAGHI
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