10.8.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 290/1

I
(Rezoluţii, recomandări şi avize)

RECOMANDĂRI

COMITETUL EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC
RECOMANDAREA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC
din 24 iunie 2016
de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale
măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri
(CERS/2016/4)
(2016/C 290/01)
CONSILIUL GENERAL AL COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010
privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comi
tet european pentru risc sistemic (1), în special articolul 3 și articolele 16-18,
având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul
la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de
modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (2), în special articolul 134
alineatul (4),
având în vedere Decizia CERS/2011/1 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 ianuarie 2011 de adoptare
a Regulamentului de procedură al Comitetului european pentru risc sistemic (3), în special articolul 15 alineatul (3)
litera (e) și articolele 18-20,
întrucât:
(1)

Asigurarea efectivității și consecvenței politicii macroprudențiale presupune ca cei care elaborează politica macro
prudențială să ia în considerare în mod corespunzător efectele transfrontaliere ale măsurilor de politică macropru
dențială adoptate de statele membre și, atunci când acest lucru se justifică, să adopte pe bază de reciprocitate
măsuri de politică macroprudențială adecvate care să permită abordarea lor.

(2)

Cadrul pentru mecanismul de reciprocitate voluntară pentru măsurile de politică macroprudențială care este pre
văzut de Recomandarea CERS/2015/2 a Comitetului european pentru risc sistemic (4) ar trebui să asigure aplicarea
prin reciprocitate în celelalte state membre a tuturor măsurilor de politică macroprudențială bazate pe expunere
activate într-un stat membru.

(3)

Drept răspuns la solicitarea Eesti Pank în conformitate cu articolul 134 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE
privind aplicarea prin reciprocitate a unei rate a amortizorului de risc sistemic de 1 % aplicabile expunerilor
interne ale tuturor instituțiilor de credit autorizate în Estonia, Consiliul general al Comitetului european pentru risc
sistemic (CERS) a decis să includă măsura estonă în lista de măsuri de politică macroprudențială pentru care se
recomandă aplicarea prin reciprocitate în temeiul Recomandării CERS/2015/2.

(4)

Prin urmare, Recomandarea CERS/2015/2 ar trebui modificată în mod corespunzător,
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ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

SECȚIUNEA 1
MODIFICĂRI
Recomandarea CERS/2015/2 se modifică după cum urmează:
1. în secțiunea 1, subrecomandarea C(1) se înlocuiește cu următorul text:
„1. Se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsurile de politică macroprudențială adoptate
de alte autorități relevante și a căror aplicare prin reciprocitate a fost recomandată de către CERS. Se recomandă
aplicarea prin reciprocitate a următoarelor măsuri, astfel cum se detaliază în anexă:
Belgia:
— o majorare a ponderii de risc de 5 puncte procentuale aplicată în temeiul articolului 458 alineatul (2)
litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 expunerilor la creditele ipotecare garantate cu
bunuri imobiliare situate în Belgia ale instituțiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe ratinguri
interne;
Estonia:
— o rată a amortizorului de risc sistemic de 1 % aplicată în conformitate cu articolul 133 din Directiva
2013/36/UE expunerilor interne ale tuturor instituțiilor de credit autorizate în Estonia.”;
2. în anexă, se introduce următorul text:
„Estonia
O rată a amortizorului de risc sistemic de 1 % aplicată în conformitate cu articolul 133 din Directiva
2013/36/UE expunerilor interne ale tuturor instituțiilor de credit autorizate în Estonia
I.

Descrierea măsurii
1. Măsura estonă constituie o rată a amortizorului de risc sistemic de 1 % aplicată în conformitate cu
articolul 133 din Directiva 2013/36/UE expunerilor interne ale tuturor instituțiilor de credit autorizate în
Estonia.

II. Aplicarea prin reciprocitate
2. În cazul în care statele membre au transpus articolul 134 din Directiva 2013/36/UE în dreptul național, se
recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura estonă pentru expunerile situate în
Estonia ale instituțiilor autorizate la nivel intern în conformitate cu articolul 134 alineatul (1) din
Directiva 2013/36/UE. În sensul prezentului alineat se aplică termenul prevăzut în sub-recomandarea C(3).
3. În cazul în care statele membre nu au transpus articolul 134 din Directiva 2013/36/UE în dreptul național,
se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura estonă pentru expunerile situate în
Estonia ale instituțiilor autorizate la nivel intern în conformitate cu sub-recomandarea C(2). Se recomandă
autorităților relevante să adopte măsura echivalentă în termen de șase luni.”
Adoptată la Frankfurt pe Main, 24 iunie 2016.
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