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REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS REKOMMENDATION

av den 24 juni 2016

om ändring av rekommendation ESRB/2015/2 om bedömningen av gränsöverskridande effekter 
och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder

(ESRB/2016/4)

(2016/C 290/01)

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om mak
rotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (1), särskilt artikel 3 
och artiklarna 16–18,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva 
verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG 
och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (2), särskilt artikel 134.4,

med beaktande av Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2011/1 av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för 
Europeiska systemrisknämnden (3), särskilt artikel 15.3 e och artiklarna 18–20, och

av följande skäl:

(1) För att säkerställa en effektiv och konsekvent makrotillsyn bör beslutsfattare beakta sådana gränsöverskridande 
effekter som makrotillsynsåtgärder som vidtas i en viss medlemsstat medför, och i förekommande fall anta mak
rotillsynsåtgärder baserade på ömsesidighet för att åtgärda dem.

(2) Ramverket för frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder som framgår av Europeiska systemrisknämndens 
rekommendation ESRB/2015/2 (4) bör säkerställa att alla exponeringsbaserade makrotillsynsåtgärder som aktiveras 
i en medlemsstat även vidtas i de andra medlemsstaterna.

(3) Som svar på Eesti Panks ansökan i enlighet med artikel 134.4 i direktiv 2013/36/EU om ömsesidighet av ett 
buffertvärde avseende systemrisker motsvarande 1 procent som ska tillämpas på inhemska exponeringar för alla 
auktoriserade kreditinstitut i Estland, har Europeiska systemrisknämndens styrelse beslutat att inkludera den est
niska åtgärden på den förteckning över makrotillsynsåtgärder som bör antas baserat på ömsesidighet inom ramen 
för rekommendation ESRB/2015/2.

(4) Rekommendation ESRB/2015/2 bör därför ändras i enlighet med detta.

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.
(2) EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.
(3) EUT C 58, 24.2.2011, s. 4.
(4) Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2015/2 av den 15 december 2015 om bedömningen av gränsöverskridande 

effekter och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder (EUT C 97, 12.3.2016, s. 9).
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HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

AVSNITT 1

ÄNDRINGAR

Rekommendation ESRB/2015/2 ska ändras på följande sätt:

1. Avsnitt 1, del-rekommendation C.1 ska ersättas med följande:

”1. Det rekommenderas att de relevanta myndigheterna antar motsvarande makrotillsynsåtgärder som antagits av 
andra relevanta myndigheter om detta rekommenderas av ESRB. Det rekommenderas att följande åtgärder, som 
beskrivs mer i detalj i bilagan, antas baserat på ömsesidighet:

Belgien:

— Ett riskvägt tillägg om 5 procentenheter som enligt artikel 458.2 d vi i förordning (EU) nr 575/2013 
tillämpas på sådana exponeringar mot belgiska hypotekslån som kreditinstitut som använder internmetoden.

Estland:

— Ett buffertvärde avseende systemrisker motsvarande 1 procent tillämpas i enlighet med artikel 133 i direktiv 
2013/36/EU på inhemska exponeringar för alla auktoriserade kreditinstitut i Estland.”

2. I bilagan ska följande text läggas till:

”Estland

Buffertvärde avseende systemrisker motsvarande 1 procent tillämpas i enlighet med artikel 133 i direktiv 
2013/36/EU på inhemska exponeringar för alla auktoriserade kreditinstitut i Estland

I. Beskrivning av åtgärden

1. Åtgärden i Estland innebär att ett buffertvärde avseende systemrisker motsvarande 1 procent tillämpas 
i enlighet med artikel 133 i direktiv 2013/36/EU på inhemska exponeringar för alla auktoriserade kreditin
stitut i Estland.

II. Ömsesidighet

2. Om medlemsstater har genomfört artikel 134 i direktiv 2013/36/EU i sin nationella lagstiftning, rekommende
ras det att de relevanta myndigheterna antar motsvarande åtgärder som antagits i Estland för exponeringar 
i Estland för nationellt auktoriserade institut i enlighet med artikel 134.1 i direktiv 2013/36/EU. Inom ramen för 
denna punkt gäller den tidsfrist som framgår av delrekommendation C.3.

3. Om medlemsstater inte har genomfört artikel 134 i direktiv 2013/36/EU i sin nationella lagstiftning, 
rekommenderas det att de relevanta myndigheterna antar motsvarande åtgärder som antagits i Estland för 
exponeringar i Estland för nationellt auktoriserade institut i enlighet med delrekommendation C.2. Det 
rekommenderas att relevanta myndigheter antar motsvarande åtgärder inom sex månader.”

Utfärdad i Frankfurt am Main den 24 juni 2016.

Mario DRAGHI

ESRB:s ordförande
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