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SUOSITUKSET

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA
EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN SUOSITUS,
annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016,
makrovakauspoliittisten toimenpiteiden rajat ylittävien vaikutusten arvioinnista ja vapaaehtoisesta
vastavuoroisuudesta annetun suosituksen EJRK/2015/2 muuttamisesta
(EJRK/2016/4)
(2016/C 290/01)
EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN HALLINTONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäris
kikomitean perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1092/2010 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan sekä 16–18 artiklan,
ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusval
vonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 26 päivänä
kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (2) ja erityisesti sen 134 artiklan
4 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan järjestelmäriskikomitean työjärjestyksen hyväksymisestä 20 päivänä tammikuuta 2011 teh
dyn Euroopan järjestelmäriskikomitean päätöksen EJRK/2011/1 (3) ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohdan e alakohdan
sekä 18–20 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Makrovakauspolitiikan tehokkuus ja johdonmukaisuus edellyttävät, että päätöksentekijät harkitsevat tarkkaan
yksittäisten jäsenvaltioiden hyväksymien makrovakauspoliittisten toimenpiteiden rajat ylittäviä vaikutuksia ja tar
vittaessa hyväksyvät sopivia vastavuoroisia makrovakauspoliittisia toimenpiteitä niihin puuttumiseksi.

(2)

Makrovakauspoliittisten toimenpiteiden vapaaehtoista vastavuoroisuutta koskevan kehyksen, joka on täsmennetty
Euroopan järjestelmäriskikomitean suosituksessa EJRK/2015/2 (4), tarkoituksena on varmistaa, että kaikki yhdessä
jäsenvaltiossa aktivoidut riskiperusteiset makrovakauspoliittiset toimenpiteet toteutetaan vastavuoroisesti muissa
jäsenvaltioissa.

(3)

Eesti Pankin direktiivin 2013/36/EU 134 artiklan 4 kohdan mukaisesta pyynnöstä, joka koskee kaikkien Virossa
toimiluvan saaneiden luottolaitosten kotimaisiin vastuisiin sovellettavan yhden prosenttiyksikön suuruisen järjestel
märiskipuskurikannan vastavuoroista tunnustamista, Euroopan järjestelmäriskikomitean hallintoneuvosto päättänyt
sisällyttää Viron toimenpiteen niiden makrovakauspoliittisten toimenpiteiden luetteloon, joiden vastavuoroista
toteuttamista suositetaan suosituksen EJRK/2015/2 mukaisesti,

(4)

Tästä syystä suositus EKP/2015/2 olisi muutettava vastaavasti,

(1)
(2)
(3)
(4)
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ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1 JAKSO
MUUTOKSET
Muutetaan suositus EJRK/2015/2 seuraavasti:
1. Korvataan 1 jaksossa olevan suosituksen C 1 kohta seuraavasti:
”1. Suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset soveltavat vastavuoroisesti muiden asianomaisten viranomaisten
hyväksymiä makrovakauspoliittisia toimenpiteitä, joiden vastavuoroista soveltamista EJRK on suositellut. Suosi
tuksena on, että seuraavat liitteessä tarkemmin määritellyt toimenpiteet toteutetaan vastavuoroisesti:
Belgia:
— Asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan vi alakohdan mukaan sovellettava viiden
prosenttiyksikön suuruinen riskipainon korotus sisäisten luottoluokitusten menetelmää soveltavien luottolai
tosten belgialaisiin kiinnitysluottovastuisiin
Viro:
— Direktiivin 2013/36/EU 133 artiklan mukaan Virossa toimiluvan saaneiden luottolaitosten kotimaisiin vastui
siin sovellettava yhden prosenttiyksikön suuruinen järjestelmäriskipuskurikanta.”
2. Lisätään liitteeseen seuraava teksti:
”Viro
Direktiivin 2013/36/EU 133 artiklan mukaan Virossa toimiluvan saaneiden luottolaitosten kotimaisiin
vastuisiin sovellettava yhden prosenttiyksikön suuruinen järjestelmäriskipuskurikanta
I.

Toimenpiteen kuvaus
1. Viron toimenpide merkitsee direktiivin 2013/36/EU 133 artiklan mukaan Virossa toimiluvan saaneiden luot
tolaitosten kotimaisiin vastuisiin sovellettavaa yhden prosenttiyksikön suuruista järjestelmäriskipuskurikan
taa.

II. Vastavuoroisuus
2. Tapauksissa, joissa jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön direktiivin 2013/36/EU 134 artiklan kansallisessa
lainsäädännössään, suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset soveltavat Viron toimenpidettä vastavuo
roisesti asianomaisen viranomaisen kotimaassa toimiluvan saaneiden laitosten Virossa sijaitseviin vastuisiin
direktiivin 2013/36/EU 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tässä kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovelle
taan suosituksen C 3 kohdassa täsmennettyä määräaikaa.
3. Tapauksissa, joissa jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön direktiivin 2013/36/EU 134 artiklaa kansalli
sessa lainsäädännössään, suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset soveltavat Viron toimenpidettä vas
tavuoroisesti asianomaisen viranomaisen kotimaassa toimiluvan saaneiden laitosten Virossa sijaitseviin vas
tuisiin suosituksen C 2 kohdan mukaisesti. Suosituksena on, että toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät vas
taavat toimenpiteet kuuden kuukauden kuluessa.”
Tehty Frankfurt am Mainissa 24 päivänä kesäkuuta 2016.
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