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IETEIKUMI

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA
EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS
(2016. gada 24. jūnijs),
ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu
ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu
(ESRK/2016/4)
(2016/C 290/01)
EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienī
bas finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (1) un jo īpaši tās 3. pantu un
16.–18. pantu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu dar
bībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un
atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (2), un jo īpaši tās 134. panta 4. punktu,
ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2011. gada 20. janvāra Lēmumu ESRK/2011/1, ar ko pieņem Eiropas
Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (3), un jo īpaši tā 15. panta 3. punkta e) apakšpunktu un 18.–20. pantu,
tā kā:
(1)

Lai nodrošinātu makrouzraudzības politikas saskaņotību un efektivitāti, politikas veidotājiem pienācīgi jāņem vērā
atsevišķu dalībvalstu veikto makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekme un pamatotā gadījumā attie
cībā uz to jāpieņem piemēroti savstarpēji atzīti makrouzraudzības politikas instrumenti.

(2)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikumā ESRK/2015/2 (4) noteiktajam regulējumam brīvprātīgai makrouzrau
dzības politikas pasākumu savstarpējai atzīšanai būtu jānodrošina, ka visi uz riska darījumu pamata noteiktie mak
rouzraudzības politikas pasākumi, kas aktivizēti vienā dalībvalstī, tiek savstarpēji atzīti citās dalībvalstīs.

(3)

Atbildot uz Eesti Pank lūgumu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 134. panta 4. punktu savstarpēji atzīt 1 % sistē
miskā riska rezerves likmi, kuru piemēro visu Igaunijā licencēto kredītiestāžu iekšzemes riskiem, Eiropas Sistē
misko risku kolēģijas (ESRK) Valde nolēmusi Igaunijas pasākumu iekļaut makrouzraudzības politikas to pasākumu
sarakstā, kurus ieteikts savstarpēji atzīt saskaņā ar Ieteikumu ESRK/2015/2.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Ieteikums ESRK/2015/2,

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

OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.
OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.
OV C 58, 24.2.2011., 4. lpp.
Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2015. gada 15. decembra Ieteikums ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pār
robežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (OV C 97, 12.3.2016., 9. lpp.).
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IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1. IEDAĻA
GROZĪJUMI
Ieteikumu ESRK/2015/2 groza šādi:
1) ar šādu punktu aizstāj 1. iedaļas C ieteikuma 1. punktu:
“1. Attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts veikt tādu makrouzraudzības politikas pasākumu savstarpēju atzīšanu, kurus
pieņēmušas citas attiecīgās iestādes un kurus ESRK ieteikusi savstarpēji atzīt. Tiek ieteikts savstarpēji atzīt šādus
pielikumā papildus aprakstītos pasākumus:
Beļģija:
— 5 procentu punktu riska svēruma palielinājums, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta
2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu piemēro kredītiestāžu, kas izmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu
metodi, Beļģijas hipotēku kredītu riska darījumiem;
Igaunija:
— 1 procenta sistēmiskā riska rezerves likme, kuru saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 133. pantu piemēro visu
Igaunijā licencēto kredītiestāžu iekšzemes riskiem.”;
2) pielikumā iekļauj šādu tekstu:
“Igaunija
1 procenta sistēmiskā riska rezerves likme, kuru saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 133. pantu piemēro visu
Igaunijā licencēto kredītiestāžu iekšzemes riskiem
I.

Pasākuma apraksts
1. Igaunijas pasākums ir 1 procenta sistēmiskā riska rezerves likme, kuru saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES
133. pantu piemēro visu Igaunijā licencēto kredītiestāžu iekšzemes riskiem.

II. Savstarpēja atzīšana
2. Ja dalībvalstis nacionālajos tiesību aktos ir ieviesušas Direktīvas 2013/36/ES 134. pantu, attiecīgajām iestā
dēm tiek ieteikts atzīt Igaunijas pasākumu attiecībā uz iekšzemē licencēto iestāžu riskiem Igaunijā saskaņā ar
Direktīvas 2013/36/ES 134. panta 1. punktu. Šī panta vajadzībām piemēro C ieteikuma 3. punktā noteikto
termiņu.
3. Ja dalībvalstis nacionālajos tiesību aktos nav ieviesušas Direktīvas 2013/36/ES 134. pantu, attiecīgajām iestā
dēm tiek ieteikts atzīt Igaunijas pasākumu attiecībā uz iekšzemē licencēto iestāžu riskiem Igaunijā saskaņā ar
C ieteikuma 2. punktu. Lēmumu par līdzvērtīgu pasākumu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pieņemt sešu
mēnešu laikā.”
Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 24. jūnijā
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