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SOOVITUSED

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS,

24. juuni 2016,

millega muudetakse soovitust ESRN/2015/2 piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi 
usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta

(ESRN/2016/4)

(2016/C 290/01)

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU HALDUSNÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi 
makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta, (1) 
eelkõige selle artiklit 3 ning artikleid 16 kuni 18,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste 
tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, mil
lega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, (2) 
eelkõige selle artikli 134 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 20. jaanuari 2011. aasta otsust ESRN/2011/1, millega võetakse 
vastu Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu töökord, (3) eelkõige selle artikli 15 lõike 3 punkti e ning artikleid 18 
kuni 20,

ning arvestades järgmist:

(1) Et tagada makrotasandi usaldatavuspoliitika tulemuslikkus ja ühetaolisus, peavad poliitika kujundajad arvesse 
võtma igas liikmesriigis vastu võetud makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete piiriülest mõju ning kohastel 
juhtudel vastu võtma sobivad usaldatavuspoliitika kõigipoolsuse saavutamise meetmed.

(2) Vabatahtliku kõigipoolsuse raamistik makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete kohta, mis on sätestatud 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituses ESRN/2015/2, (4) peab tagama, et kõik liikmesriigis kasutusele 
võetud riskipositsioonil põhinevad makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmed võetakse kõigipoolselt üle teistes 
liikmesriikides.

(3) Seoses Eesti Panga poolt direktiivi 2013/36/EL artikli 134 lõike 4 kohaselt esitatud taotlusega kõikide Eestis tege
vusloa saanud krediidiasutuste riigisiseste riskipositsioonide suhtes kohaldatava üheprotsendilise süsteemse riski 
puhvri määra kõigipoolseks ülevõtmiseks, otsustas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) haldusnõukogu 
lisada Eesti meetme makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete nimekirja, mille osas soovitatakse kõigipoolsust 
soovituse ESRN/2015/2 kohaselt

(4) Seetõttu tuleb soovitust EKP/2015/2 vastavalt muuta,

(1) ELT L 331, 15.12.2010, lk 1.
(2) ELT L 176, 27.6.2013, lk 338.
(3) ELT C 58, 24.2.2011, lk 4.
(4) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 15. detsembri 2015. aasta soovitus ESRN/2015/2 piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi 

usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta (ELT C 97, 12.3.2016, lk 9).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

1. JAGU

MUUDATUSED

Soovitust ESRN/2015/2 muudetakse järgmiselt.

1) 1. jao soovituse C punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1. Asjaomasel asutusel soovitatakse kõigipoolselt üle võtta muu asjaomase asutuse vastu võetud ning ESRNi poolt 
kõigipoolseks vastuvõtmiseks soovitatud makrotasandi usaldatavuspoliitika meede. Kõigipoolselt soovitatakse üle 
võtta lisas kirjeldatud järgmised meetmed:

Belgia:

— 5-protsendipunktine riskikaalu lisand sisereitingut kasutavate Belgia krediidiasutuste hüpoteeklaenude riskipo
sitsioonidele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 458 lõike 2 punkti d alapunkti vi kohaselt;

Eesti:

— kõikide Eestis tegevusloa saanud krediidiasutuste riigisiseste riskipositsioonide suhtes vastavalt direktiivi 
2013/36/EL artiklile 133 kohaldatav üheprotsendiline süsteemse riski puhvri määr.”;

2) Lisa täiendatakse järgmiselt:

„Eesti

kõikide Eestis tegevusloa saanud krediidiasutuste riigisiseste riskipositsioonide suhtes vastavalt direktiivi 
2013/36/EL artiklile 133 kohaldatav üheprotsendiline süsteemse riski puhvri määr

I. Meetme kirjeldus

1. Eesti meede hõlmab kõikide Eestis tegevusloa saanud krediidiasutuste riigisiseste riskipositsioonide suhtes 
vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklile 133 üheprotsendilise süsteemse riski puhvri määra kohaldamist.

II. Kõigipoolsus

2. Kui liikmesriik on direktiivi 2013/36/EL artikli 134 riigi õigusesse üle võtnud, soovitatakse asjaomastel asu
tustel Eesti meede, mida kohaldatakse kõikide Eestis tegevusloa saanud krediidiasutuste riskipositsioonide 
suhtes, kõigipoolselt üle võtta kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 134 lõikega 1. Käesoleva punkti ees
märgil kohaldatakse soovituse C punktis 3 osutatud tähtaega.

3. Kui liikmesriik ei ole direktiivi 2013/36/EL artiklit 134 riigi õigusesse üle võtnud, soovitatakse asjaomastel 
asutustel Eesti meede, mida kohaldatakse kõikide Eestis tegevusloa saanud krediidiasutuste riskipositsioonide 
suhtes, kõigipoolselt üle võtta kooskõlas soovituse C punktiga 2. Asjaomastel asutustel soovitatakse sama
väärne meede vastu võtta kuue kuu jooksul.”

Frankfurt Maini ääres, 24. juuni 2016

ESRNi eesistuja

Mario DRAGHI
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