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(Резолюции, препоръки и становища)

ПРЕПОРЪКИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК
от 11 декември 2015 година
относно признаването и определянето на нивата на антицикличния буфер за експозиции към
трети държави
(ECCP/2015/1)
(2016/C 97/01)
ГЕНЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруден
циалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за
системен риск (1), и по-специално член 3, параграф 2, букви б), г) и е) и членове 16—18 от него,
като взе предвид Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до
осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции
и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО
и 2006/49/ЕО (2), и по-специално членoве 138 и 139 от нея,
като взе предвид Решение ЕССР/2011/1 на Европейския съвет за системен риск от 20 януари 2011 г. за приемане на
процедурен правилник на Европейския съвет за системен риск (3), и по-специално член 15, параграф 3, буква д)
и членове 18—20 от него,
като има предвид, че:
(1)

Процикличното увеличаване на финансовите шокове в реалната икономика чрез банковата система и финансовите
пазари е един от най-дестабилизиращите елементи на световната финансова криза. Икономическият спад след
период на прекомерен кредитен растеж може да доведе до големи загуби в банковия сектор и да предизвика ома
гьосан кръг. В подобно положение мерките, предприети от кредитните институции за засилване на балансите им,
могат да ограничат предлагането на кредити в реалната икономика, като по този начин влошат икономическия
спад и още повече отслабят балансите им.

(2)

Предназначението на антицикличния капиталов буфер е да действа срещу тази проциклична динамика, като уве
личава устойчивостта на банковия сектор. Правилата, които налагат поддържането на антициклични капиталови
буфери, са част от новите глобални регулаторни стандарти за капиталова адекватност на банките (рамката „Базел
III“), приети от Базелския комитет по банков надзор (БКБН) през декември 2010 г. и приложени в Съюза чрез
Директива 2013/36/ЕС. Като увеличават нивото на антицикличния буфер, определените публични органи или
ведомства могат да изискват от банковия сектор да натрупа допълнителен капитал през периодите, когато се уве
личават рисковете от прекомерен кредитен растеж в цялата система. Когато тези рискове се реализират, органите
могат да определят по-ниско ниво на антицикличния буфер и да разрешат този буфер с допълнителен капитал да
бъде използван, за да поеме неочаквани загуби. По този начин банковият сектор ще може да продължи да предос
тавя кредити на реалната икономика и да спазва регулаторните капиталови изисквания.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.
(2) ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.
(3) ОВ C 58, 24.2.2011 г., стр. 4.
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(3)

Трансграничното кредитиране придава международно измерение на антицикличния капиталов буфер. Могат да
възникнат загуби от експозициите на местния банков сектор на държавите членки към трети държави. Тези загуби
биха могли да бъдат значителни, ако след период на прекомерен кредитен растеж третата държава, към която
местният банков сектор на държава членка има съществени експозиции, навлезе в период на икономически спад.

(4)

Предназначението на рамката „Базел III“ по отношение на антицикличния капиталов буфер е да отчете това меж
дународно измерение. По-специално, съгласно рамката юрисдикциите следва да признават взаимно нивата си на
антицикличния буфер. Ако орган в една юрисдикция увеличи нивото на антицикличния буфер, за да защити мест
ния си банков сектор от прекомерен кредитен растеж, органите в другите юрисдикции следва да приложат същото
ниво на антицикличния буфер към експозициите на местните си банки към тази държава. Съгласно рамката бан
ките изчисляват изискванията си за буфера въз основа на географското местоположение на експозициите си.
В рамката „Базел III“ се предвижда задължителна юрисдикционна реципрочност за нивата на антицикличния
буфер до 2,5 % при спазването на преходни разпоредби. Ако се прилага последователно във всички юрисдикции,
тази юрисдикционна реципрочност би спомогнала за защитата на банковия сектор в дадена юрисдикция от риско
вете, свързани с прекомерния кредитен растеж в други юрисдикции.

(5)

Тъй като стандартите на БКБН не са правнообвързващи, юрисдикциите по света може да не прилагат антициклич
ния капиталов буфер по еднакъв начин. Това може да забави прилагането му или да доведе до неприлагането му.
В Съюза член 136 от Директива 2013/36/ЕС урежда начина, по който определените органи трябва да определят
нивата на антицикличния буфер за местните експозиции. В Препоръка ЕССР/2014/1 на Европейския съвет за сис
темен риск (1) се предоставят допълнителни насоки за определянето на нивата на антицикличния буфер за мест
ните експозиции съгласно член 135 от Директива 2013/36/ЕС. По този начин в Съюза съществува обща правна
рамка, създадена с цел да се преодолее склонността към бездействие, а от 2016 г. тримесечното определяне на
нива на антицикличния буфер за местните експозиции ще бъде задължително. Съществува обаче несигурност
относно това дали и до каква степен третите държави, които не са членове на БКБН, ще прилагат антицикличния
капиталов буфер.

(6)

Определените органи разполагат с правомощия по закон да защитават банковите си сектори от рисковете, които
възникват от прекомерния кредитен растеж в трети държави. По-специално, с член 139 от Директива 2013/36/ЕС
на определените органи се позволява при някои обстоятелства да определят ниво на антицикличния буфер за
експозиции към трета държава, което вътрешно лицензираните институции трябва да прилагат, за да изчислят
специфичния за всяка институция антицикличен капиталов буфер. Определеният орган може да действа
в случаите, когато съответният орган на третата държава не е определил и публикувал нивото на антицикличния
буфер за тази трета държава, или ако счита, че нивото на антицикличния буфер, определено от съответния орган
на третата държава за тази трета държава, не е достатъчно с оглед на защитата на местните банкови сектори
в държавите членки от евентуални загуби, свързани с прекомерния кредитен растеж във въпросната трета държава.

(7)

Ако е извършено по некоординиран начин, определянето на нивата на антицикличния буфер за експозиции към
трети държави може да доведе до различни капиталови изисквания в рамките на Съюза за експозиции към една
и съща трета държава и за едни и същи рискове. Когато анализират промените в дадена трета държава, определе
ните органи могат да достигнат до различни заключения относно това дали кредитният растеж в нея е прекомерен
и излага местната им банкова система на риск, който трябва да бъде намален. Ако изводите на определените
органи относно оценката на риска са еднакви, те могат да достигнат до различни заключения относно подходя
щото ниво на антицикличния буфер, необходимо с оглед на намаляването на риска.

(8)

Ако е извършено по некоординиран начин, признаването на нивата на антицикличния буфер за експозиции към
трети държави също може да доведе до различни капиталови изисквания в рамките на Съюза. Съгласно правото
на Съюза признаването на нивата на антицикличния буфер, определени от други определени органи или от съо
тветните органи на трети държави, е необходимо за нива до 2,5 % при спазването на преходни разпоредби между
2016 г. и 2019 г. съгласно член 160 от Директива 2013/36/ЕС. Макар че в съответствие с Препоръка
ЕССР/2014/1 определените органи следва като цяло да признават нивата на антицикличния буфер, които над
хвърлят задължителните нива, това се прилага само за нивата на антицикличния буфер, определени от определе
ните органи в други юрисдикции в рамките на Съюза, а не за нивата, определени от съответните органи на трети
държави за третите държави. Това означава, че начинът, по който се признават нивата на антицикличния буфер,
определени от съответните органи на третите държави, може да бъде различен в различните юрисдикции
в рамките на Съюза. По-специално, преди 2019 г. някои определени органи можеха да изберат да прилагат пре
ходните разпоредби, докато други определени органи можеха да изберат да се отклонят от тях. Освен това от
2019 г. някои определени органи ще могат да избират да признават на доброволни начала нивата на антициклич
ния буфер, които надхвърлят 2,5 %, докато други ще могат да избират да не го правят.

(1) Препоръка ЕССР/2014/1 на Европейския съвет за системен риск от 18 юни 2014 г. относно насоки за определяне на нива на антици
кличния буфер (ОВ C 293, 2.9.2014 г., стр. 1).
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(9)

Наличието на различни капиталови изисквания в рамките на Съюза за експозиции към една и съща трета държава
и за едни и същи рискове по принцип е нежелателно, тъй като то би засегнало равнопоставеността в Съюза и би
създало възможност за регулаторен арбитраж. Кредитните институции в юрисдикциите на Съюза, където към
експозициите към дадена трета държава се прилага по-ниско ниво на антицикличния буфер от приложимото
в други юрисдикции на Съюза, ще имат стимул да придобият пазарен дял чрез увеличаване на кредитирането към
тази трета държава. Увеличаването на кредитирането може да доведе до големи, концентрирани експозиции на
кредитните институции в дадена юрисдикция към определена трета държава. В крайна сметка, неравнопоставе
ността и възникващите в резултат от нея стимули за регулаторен арбитраж могат да застрашат финансовата стабил
ност в Съюза.

(10)

Ролята на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) е да осигури, че за определена трета държава по принцип ще
се прилагат едни и същи нива на антицикличния буфер за експозициите към нея. Съгласно член 139, параграф 3
от Директива 2013/26/ЕС, ЕССР разполага с изрично правомощие да постигне съгласуваност в това отношение.
ЕССР счита, че най-добрият начин, по който може да изпълни това правомощие, е като насърчава прилагането на
съгласуван подход в Съюза за признаването и определянето на нивата на антицикличния буфер за експозиции към
трети държави.

(11)

С настоящата препоръка се цели да се осигури, че в Съюза по принцип ще се прилага едно и също ниво на анти
цикличния буфер за експозиции към определена трета държава. Тя обхваща: а) признаването от страна на опреде
лените органи на нивото на антицикличния буфер, определено от съответния орган на третата държава за тази
трета държава; б) определянето от страната на определените органи на нивото на антицикличния буфер за експо
зиции към трета държава; в) определянето от страната на определените органи на по-ниско ниво на антициклич
ния буфер, когато рисковете в определена трета държава намалеят или се реализират; и г) оповестяването от
страна на определените органи на нивото на антицикличния буфер за експозиции към трета държава.

(12)

С препоръка А се цели да се осигури, че определените органи по принцип ще признават едно и също ниво на
антицикличния буфер, определено от съответния орган на третата държава за тази трета държава. С оглед на това
с нея се надгражда върху установеното в правото на Съюза изискване да се признават изцяло нивата на антици
кличния буфер до 2,5 % при спазването на преходен режим. На определените органи се препоръчва да координи
рат чрез ЕССР признаването на нивата на антицикличния буфер, които надхвърлят 2,5 %. Ако това стане, ЕССР ще
издаде препоръка, с която ще предостави насоки на определените органи относно това дали по-високото ниво на
антицикличния буфер, определено от трета държава, следва да бъде признато и в каква степен. Макар че секрета
риатът на ЕССР ще наблюдава определянето на нивата на антицикличния буфер от третите държави, които са
членове на БКБН, определените органи следва да информират ЕССР, когато трета държава, която не е член на
БКБН, определи ниво на антицикличния буфер, което надхвърля 2,5 %. Освен това на определените органи се
препоръчва да уведомят ЕССР, когато не им е ясно дали определена мярка, приета от трета държава, следва да
бъде призната като антицикличен капиталов буфер съгласно Директива 2013/36/ЕС. В тези случаи ЕССР ще
издаде препоръка, с която ще предостави насоки.

(13)

С препоръка Б се цели да се осигури, че когато упражняват правомощията си да определят нивото на антициклич
ния буфер за експозиции към определена трета държава, определените органи определят едно и също ниво. Опре
делените органи се приканват да упражняват правомощията си съгласно член 139 от Директива 2013/36/ЕС. Поспециално, определените органи следва да установят кои са третите държави, към които банковата система
в тяхната юрисдикция има съществени експозиции. Освен това те следва да наблюдават промените в тези трети
държави за признаци на прекомерен кредитен растеж. Определените органи следва да информират ЕССР, ако уста
новят такива признаци в една от третите държави, които наблюдават, и считат, че е необходимо да се определи
ниво на антицикличния буфер за експозиции към тази трета държава. Ако ЕССР счете, че в Съюза следва да бъдат
координирани действия за намаляването на тези признаци, той издава препоръка до определените органи относно
определянето на подходящото ниво на антицикличния буфер за експозиции към въпросната трета държава.

(14)

С препоръка В се цели да се осигури, че когато е необходимо определянето на по-ниско ниво на антицикличния
буфер за експозиции към определена трета държава, защото рисковете са намалели или са се реализирали, в Съюза
се прилага едно и също по-ниско ниво на антицикличния буфер. За тази цел на определените органи се препо
ръчва при определянето на по-ниско ниво на антицикличния буфер за експозиции към определена трета държава
да следват същия подход, който са следвали, когато нивото на антицикличния буфер е било увеличено. Това озна
чава, че ако определените органи са признали или определили ниво на антицикличния буфер за експозиции към
трета държава в съответствие с препоръка на ЕССР, те следва да работят с ЕССР, за да определят подходящото
ниво на антицикличния буфер за експозиции към третата държава, когато въпросната трета държава определи пониско ниво на антицикличния буфер. Ако това стане, ЕССР ще приеме препоръка, с която ще предостави насоки
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на определените органи относно подходящото ниво на антицикличния буфер за експозиции към въпросната трета
държава. Макар че ЕССР ще наблюдава определянето на нивата на антицикличния буфер от третите държави,
които са членове на БКБН, определените органи следва да информират ЕССР, когато трета държава, която не
е член на БКБН, определи по-ниско ниво на антицикличния буфер. Освен това на определените органи се препо
ръчва, ако след препоръка на ЕССР те са признали или определили ниво на антицикличния буфер за експозиции
към трета държава, да уведомят ЕССР, ако считат, че рисковете в тази трета държава са намалели или са се
реализирали.
(15)

С препоръка Г се цели да се осигури, че решенията относно нивата на антицикличния буфер за експозиции към
трети държави са ясно оповестени в Съюза. По този начин следва да се съдейства за управлението на очакванията
на обществеността, да се осигури, че действията между определените органи ще могат да бъдат координирани и че
доверието в макропруденциалната политика, както и нейната отчетност и ефективност ще бъдат повишени.
С оглед на това определените органи следва да прилагат същия принцип на оповестяване на нивата на антици
кличния буфер за местните експозиции, изложен в Препоръка ЕССР/2014/1, към процеса на признаване, опреде
ляне и намаляване на нивата на антицикличния буфер за експозиции към трети държави.

(16)

Съгласно член 136 от Директива 2013/36/ЕС от всяка държава членка се изисква да определи публичен орган
или ведомство, които ще отговарят за определянето и признаването на нивата на антицикличния буфер. Освен
това с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (1) на Европейската централна банка (ЕЦБ) се възлагат конкретни
задачи. По-специално, ЕЦБ може да прилага по-високи изисквания за антицикличните капиталови буфери от при
лаганите от определените на национално равнище органи, които участват в единния надзорен механизъм, и има
всички правомощия и задължения, които имат определените органи съгласно приложимото право на Съюза. За
тази изключителна цел ЕЦБ се счита за определен орган.

(17)

Препоръките на ЕССР се публикуват, след като Генералният съвет информира Съвета за намерението си да направи
това и му предостави възможност да реагира,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:
РАЗДЕЛ 1
ПРЕПОРЪКИ

Препоръка A — Признаване на нива на антицикличния буфер, определени от органите на трети държави
1. Когато съответният орган на трета държава определи ниво на антицикличния буфер за тази трета държава, което над
хвърля 2,5 %, на определените органи се препоръчва незабавно да информират ЕССР с цел да поискат насоки относно
еднаквото признаване в Съюза, освен ако нивото се прилага спрямо държава, която е член на БКБН, или ЕССР вече
е бил информиран за конкретното ниво на антицикличния буфер от друг определен орган. На определените органи се
препоръчва да използват образеца в приложение I към настоящата препоръка, за да информират ЕССР.
2. Когато на определените органи не им е ясно дали определена мярка, приета от органа на трета държава, следва да
бъде призната като ниво на антицикличен буфер съгласно Директива 2013/36/ЕС, на определените органи се препо
ръчва незабавно да информират ЕССР, освен ако ЕССР вече е бил информиран от друг определен орган. На определе
ните органи се препоръчва да използват образеца в приложение I към настоящата препоръка, за да информират ЕССР.
Препоръка Б — Определяне на нива на антицикличния буфер за експозиции към трети държави
1. На определените органи се препоръчва да определят съществените трети държави на годишна база. Без да е задължи
телно да се ограничава само до нея, това определяне следва да се основава на количествена информация относно
експозициите на вътрешно лицензираните институции към трети държави. На определените органи се препоръчва да
представят списък със съществени трети държави на ЕССР през второто тримесечие на всяка година, като използват
образеца в приложение II към настоящата препоръка.
2. На определените органи се препоръчва да наблюдават рисковете от прекомерен кредитен растеж в определените
съгласно параграф 1 съществени трети държави поне на едногодишни интервали, с изключение на държавите, по
отношение на които вече се извършва наблюдение от ЕССР в съответствие с Решение ЕССР/2015/3 (2). На определе
ните органи се препоръчва да уведомят ЕССР за случаите, в които те решат да не извършват наблюдение върху съще
ствена трета държава, защото по отношение на нея ЕССР вече извършва наблюдение в съответствие с Решение
ЕССР/2015/3. На определените органи се препоръчва да използват образеца в приложение II към настоящата препо
ръка, за да уведомят ЕССР за тези случаи.
(1) Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи
относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).
(2) Версията на английски език е достъпна на уебсайта на ЕССР www.esrb.europa.eu.
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3. На определените органи се препоръчва да уведомят ЕССР за случаите, в които те считат, че съответният орган на тре
тата държава следва да определи и публикува ниво на антицикличния буфер за тази трета държава или в които
нивото на антицикличния буфер, определено и публикувано от съответния орган на третата държава за тази трета
държава, не се счита за достатъчно с оглед на защитата на местните финансови институции от рисковете от прекоме
рен кредитен растеж във въпросната трета държава. На определените органи се препоръчва да използват образеца
в приложение I към настоящата препоръка, за да уведомят ЕССР.
Препоръка В — Определяне на по-ниски нива на антицикличния буфер за експозиции към трети държави
1. Ако нивото на антицикличния буфер, определено от съответния орган на трета държава за тази трета държава,
е признато въз основа на препоръка ЕССР и съответният орган на третата държава определи по-ниско ниво на антици
кличния буфер, на определените органи се препоръчва да информират незабавно ЕССР с цел да поискат насоки
относно еднаквото признаване или определяне на новите по-ниски нива на антицикличния буфер, освен ако въпрос
ното ниво се прилага спрямо държава, която е член на БКБН, или ЕССР вече е бил информиран за новото по-ниско
ниво на антицикличния буфер от друг определен орган. На определените органи се препоръчва да използват образеца
в приложение I към настоящата препоръка, за да информират ЕССР за това.
2. Ако съответният орган на трета държава определи по-ниско ниво на антицикличния буфер и нивото на антициклич
ния буфер, което се прилага за експозиции към тази трета държава, е било определено въз основа на препоръка на
ЕССР, на определените органи се препоръчва да информират незабавно ЕССР за това с цел да поискат насоки относно
това дали по-ниското ниво на антицикличния капиталов буфер следва да се прилага към експозициите към тази трета
държава, освен ако въпросното ниво се прилага спрямо държава, която е член на БКБН, или ЕССР вече е бил инфор
миран за новото по-ниско ниво на антицикличния буфер от друг определен орган. На определените органи се препо
ръчва да използват образеца в приложение I към настоящата препоръка, за да информират ЕССР за това.
3. Ако нивото на антицикличния буфер, което се прилага за експозиции към трета държава, е било определено въз
основа на препоръка на ЕССР и определеният орган счита, че рисковете се реализират или намаляват, на този опреде
лен орган се препоръчва незабавно да информира ЕССР за това с цел да поиска насоки относно това дали по-ниското
ниво на антицикличния капиталов буфер следва да се прилага към експозициите към тази трета държава, освен ако
ЕССР вече е бил информиран за това от друг определен орган. На определените органи се препоръчва да използват
образеца в приложение I към настоящата препоръка, за да уведомят ЕССР.
Препоръка Г — Оповестяване на решенията относно признаването и определянето на нива на антицикличния
буфер за експозиции към трети държави
На определените органи се препоръчва да изменят комуникационните си стратегии и рамки, разработени в съответствие
с раздел 1, препоръка А, принцип 5 от Препоръка ЕССР/2014/1, за да обхванат в тях решенията относно признаването
и определянето на нивата на антицикличния буфер за експозиции към трети държави.
РАЗДЕЛ 2
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Тълкуване
За целите на настоящата препоръка се прилагат следните определения:
а) „ниво на антицикличния капиталов буфер“ има същото значение, както в член 128, точка 7 от Директива
2013/36/ЕС;
б) „определен орган“ има същото значение, както в Препоръка ЕССР/2014/1;
в) „вътрешно лицензирана институция“ е институция, лицензирана в държавата членка, за която определянето на
нивото на антицикличния буфер се извършва от конкретно определен орган;
г) „съществени експозиции“ са експозициите, които евентуално биха могли да доведат до значителни загуби за
вътрешно лицензираните институции в дадена юрисдикция, като по този начин засягат отрицателно финансовата
стабилност в юрисдикцията;
д) „съществена трета държава“ е трета държава, към която вътрешно лицензираните институции имат съществени
експозиции;
е) „съответен орган на трета държава“ е публичен орган или ведомство, което отговаря за определянето и признава
нето на нивата на антицикличния буфер в трета държава;
ж) „трета държава“ е юрисдикция извън Европейското икономическо пространство.
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2. Критерии за изпълнение
Aдресатите следва да се отчетат за действията, които са предприели в отговор на настоящата препоръка, или да пре
доставят подходяща обосновка за случаите на бездействие. Отчетите следва да съдържат най-малкото:
а) информация относно вида на предприетото действие и момента, когато то е извършено;
б) оценка на това дали с предприетите действия са постигнати целите на настоящата препоръка;
в) подробна обосновка за случаите на бездействие или отклонение от настоящата препоръка, включително причините
за забавянията при предоставянето на отчет.
3. Срок за последващи действия
1. От адресатите се изисква да се отчетат на ЕССР, Съвета и Комисията за действията, които са предприели в отговор
на настоящата препоръка, или да предоставят обосновка за случаите на бездействие, при спазване на сроковете,
изложени по-долу.
2. Препоръка A — от определените органи се изисква да изпълнят незабавно препоръка A, точки 1 и 2, в случай че
предвидена в съответната препоръка ситуацията възникне, и да представят отчет на ЕССР до 31 декември 2020 г.
относно изпълнението на препоръка A, точки 1 и 2.
3. Препоръка Б — от определените органи се изисква да:
а) предоставят на ЕССР до 31 декември 2016 г. списък с критериите, възприети за оценката на съществеността на
съответните трети държави, с цел да изпълнят препоръка Б, точка 1;
б) изпълнят незабавно препоръка Б, точка 1, в случай че предвидената в нея ситуация възникне, и до 31 декември
2020 г. да представят отчет на ЕССР относно изпълнението на препоръка Б, точка 1;
в) съобщят на ЕССР до 31 декември 2016 г. как извършват наблюдение върху рисковете от прекомерен кредитен
растеж в съществените трети държави с цел да изпълнят препоръка Б, точка 2;
г) изпълнят незабавно препоръка Б, точка 3, в случай че предвидената в нея ситуация възникне, и до 31 декември
2020 г. да представят отчет на ЕССР относно изпълнението на препоръка Б, точка 3.
4. Препоръка В — от определените органи се изисква да изпълнят незабавно препоръка В, точки 1, 2 и 3, в случай че
предвидената в съответната препоръка ситуация възникне, и до 31 декември 2020 г. да представят отчет на ЕССР
относно изпълнението на препоръка В, точки 1, 2 и 3.
5. Препоръка Г — от определените органи се изисква до 31 декември 2016 г. да представят отчет на ЕССР относно
изпълнението на препоръка Г.
6. Генералният съвет ще реши дали е необходимо настоящата препоръка да бъде преразглеждана или актуализирана
в контекста на натрупания опит от определянето и признаването на нива на антицикличния буфер за експозиции
към трети държави в съответствие с Директива 2013/26/ЕС или в контекста на развитието в практиките, възприети
на международно равнище.
4. Наблюдение и оценка
а) Секретариатът на ЕССР:
i) подпомага адресатите, включително като създава условия за координирана отчетност, предоставя съответните
образци и пояснява, когато е необходимо, процедурата и срока за изпълнение;
ii) проверява изпълнението от страна на адресатите, включително като ги подпомага при поискване от тяхна
страна, и представя отчети за изпълнение на Генералния съвет.
б) Генералният съвет оценява отчетените от адресатите действия и обосновки и решава дали настоящата препоръка
е изпълнена и дали адресатите са предоставили подходяща обосновка за бездействието си.
Съставено във Франкфурт на Майн на 11 декември 2015 година.

Председател на ЕССР
Mario DRAGHI
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

ESRB TEMPLATE FOR RECOGNITION OR SETTING OF COUNTERCYCLICAL BUFFER RATES
[NAME OF THE THIRD COUNTRY]
COMMUNICATING
AUTHORITY

[NAME OF THE DESIGNATED AUTHORITY]

DESCRIPTION OF
COUNTERCYCLICAL CAPITAL
BUFFER MEASURE

Please describe the countercyclical capital buffer measure that is the subject matter of this
communication as well as the countercyclical buffer rate that was set by the relevant thirdcountry authority.
(Example: countercyclical buffer rate set at 0,625 % in THIRD COUNTRY XYZ with an
implementation date of DD/MM/YYYY)

PURPOSE OF
COMMUNICATION

Recognition of a countercyclical buffer rate set by a relevant third-country authority in
excess of 2,5 %, as provided in Recommendation A(1)
Recognition of a countercyclical buffer rate set by a relevant third-country authority when
it is unclear whether or not it can be recognised under the Union framework, as provided
in Recommendation A(2)
Setting of a countercyclical buffer rate for exposures to a third country in the event of
inaction/insufficient action by the relevant third-country authority, as provided in
Recommendation B(3)
Setting of a countercyclical buffer rate for exposures to a third country that is higher
than the countercyclical buffer rate set by the relevant third-country authority, as provided
in Recommendation B(3)
Setting or recognition of a countercyclical buffer rate at a lower rate by the relevant
third-country authority when an ESRB recommendation had already been issued for
recognition of the previous rate, as provided in Recommendation C(1)
Setting or recognition of a countercyclical buffer rate at a lower rate by the relevant
third-country authority when an ESRB recommendation had already been issued for
setting a rate for exposures to that third country, as provided in Recommendation C(2)
Setting of a countercyclical buffer rate for exposures to a third country at a rate lower
than the previous rate already established by an ESRB recommendation and where there
are signs of risks from excessive credit growth materialising or abating, as provided in
Recommendation C(3).

HAS THE DESIGNATED
AUTHORITY OF THE THIRD
COUNTRY ASKED FOR
RECOGNITION?

YES
NO
DO NOT KNOW
N/A

DESIRED TIMEFRAME FOR
THE ESRB TO REACH
A DECISION
OTHER RELEVANT
INFORMATION
CONTACT DETAILS OF THE
AUTHORITY

Please provide an e-mail address and telephone number for the relevant contact in your
institution.

The designated authority representing a Union jurisdiction should notify/inform the ESRB by sending the completed
template to notifications@esrb.europa.eu.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

ESRB TEMPLATE TO IDENTIFY
MATERIAL THIRD COUNTRIES FOR
[NAME OF THE UNION JURISDICTION]
NOTIFYING AUTHORITY
MATERIAL THIRD COUNTRIES
METHODOLOGY USED FOR
IDENTIFYING A MATERIAL THIRD
COUNTRY

Please describe the methodology used pursuant to Articles 3 and 4 of Decision
ESRB/2015/3

MATERIAL THIRD COUNTRIES NOT
BEING MONITORED

Please provide details of cases where the notifying authority decided not to
monitor a material third country because the ESRB is already monitoring it
pursuant to Decision ESRB/2015/3

[COUNTRY 1]– ___%
[…] – ___%
[COUNTRY …N] – ___%

[COUNTRY 1]
OTHER RELEVANT INFORMATION USED
TO IDENTIFY A MATERIAL THIRD
COUNTRY
CONTACT DETAILS AT THE NOTIFYING
AUTHORITY

Please provide an email address and telephone number for the relevant contact
in your institution.

The designated authority representing a Union jurisdiction should notify the ESRB by sending the completed template to
notifications@esrb.europa.eu.
This information should be provided annually during the second quarter of the year.

