
EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE 

ODLUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE 

оd 2. lipnja 2020. 

o ukidanju određenih izvješća o radnjama i mjerama poduzetim u skladu s Preporukom ESRB/2014/1 
i Preporukom ESRB/2015/2 Europskog odbora za sistemske rizike 

(ESRB/2020/10) 

(2020/C 205/07) 

OPĆI ODBOR EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, 

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom 
nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (1), a osobito njezin članak 
3. stavak 2. točku (f), 

uzimajući u obzir Odluku ESRB/2011/1 Europskog odbora za sistemske rizike od 20. siječnja 2011. o donošenju 
Poslovnika Europskog odbora za sistemske rizike (2), a osobito njezin članak 20., 

budući da: 

(1) U odjeljcima od 2.3.1 do 2.3.3 Preporuke ESRB/2014/1 Europskog odbora za sistemske rizike (3), od adresata te 
Preporuke zahtijeva se da svake tri godine izvijeste Europski odbor za sistemske rizike (ESRB), Vijeće i Komisiju o 
mjerama koje su poduzeli radi usklađivanja s Preporukom, ili da primjereno obrazlože svako nepostupanje. Svaki 
adresat trebao je dostaviti prva izvješća do 30. lipnja 2016. Prvi skup zaprimljenih izvješća predstavljao je temelj 
prve ESRB-ove procjene usklađenosti provedbe Preporuke ESRB/2014/1. Opći odbor ESRB-a odobrio je zaključke 
procjene 1. veljače 2019., a sažetak izvješća o usklađenosti, koji prikazuje procjenu stupnja provedbe Preporuke 
ESRB/2014/1 od strane adresata, objavljen je na mrežnim stranicama ESRB-a u svibnju 2019. 

(2) U odjeljku 2.3.1. Preporuke ESRB/2015/2 Europskog odbora za sistemske rizike (4), od odgovarajućih tijela zahtijeva 
se da svake dvije godine izvijeste ESRB i Vijeće o radnjama koje su poduzela u odnosu na tu Preporuku ili da 
primjereno obrazlože svako nepostupanje. Svako odgovarajuće tijelo trebalo je dostaviti prva izvješća do 30. lipnja 
2017. Procjena usklađenosti za Preporuku još uvijek je u tijeku. 

(3) Odlukom ESRB/2019/15 Europskog odbora za sistemske rizike (5) odgođeni su datumi za dostavu drugih izvješća na 
temelju Preporuka ESRB/2014/1 odnosno ESRB/2015/2 za godinu dana, do 30. lipnja 2020. 

(1) SL L 331, 15.12.2010., str. 1. 
(2) SL C 58, 24.2.2011., str. 4. 
(3) Preporuka ESRB/2014/1 Europskog odbora za sistemske rizike od 18. lipnja 2014. o smjernicama za određivanja stopa protucikličkog 

zaštitnog sloja (SL C 293, 2.9.2014., str. 1.). 
(4) Preporuka ESRB/2015/2 Europskog odbora za sistemske rizike od 15. prosinca 2015. o procjeni prekograničnih učinaka mjera 

makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (SL C 97, 12.3.2016., str. 9.). 
(5) Odluka ESRB/2019/15 Europskog odbora za sistemske rizike od 28. lipnja 2019. o odgodi određenih izvješća o radnjama i mjerama 

poduzetim u skladu s Preporukom ESRB/2014/1 i Preporukom ESRB/2015/2 Europskog odbora za sistemske rizike (SL C 264, 
6.8.2019., str. 2.). 
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(4) Članovi ESRB-a i adresati Preporuke ESRB/2014/1 i Preporuke ESRB/2015/2 procjenjuju posljedice bolesti 
koronavirusa (COVID-19) i provode niz mjera s ciljem smanjenja utjecaja na financijsku stabilnost. S obzirom na 
značajne izazove povezane sa širenjem bolesti COVID-19, primjereno je da se od adresata više ne zahtijeva da 
dostavljaju druga izvješća na temelju Preporuke ESRB/2014/1 i Preporuke ESRB/2015/2 koja dospijevaju do 
30. lipnja 2020. 

(5) Ova Odluka ne bi trebala utjecati na zahtjeve za dostavu bilo kojih naknadnih izvješća na temelju Preporuke 
ESRB/2014/1 i Preporuke ESRB/2015/2, 

DONIO JE OVU ODLUKU: 

Članak 1. 

Ukidanje određenih izvješća o poduzetim radnjama i mjerama 

1. Od adresata Preporuke ESRB/2014/1 više se ne zahtijeva da dostave drugo izvješće koje dospijeva do 30. lipnja 
2020., o mjerama koje su poduzeli radi usklađivanja s tom Preporukom ili da primjereno obrazlože svako nepostupanje. 

Ništa navedeno u stavku 1. ne utječe na zahtjev za dostavu naknadnih izvješća koje treba dostaviti u skladu s odredbama 
Preporuke ESRB/2014/1. 

2. Od adresata Preporuke ESRB/2015/2 više se ne zahtijeva da dostave drugo izvješće koje dospijeva do 30. lipnja 2020. 
o radnjama koje su poduzeli radi usklađivanja s tom Preporukom ili da primjereno obrazlože svako nepostupanje. 

Ništa navedeno u stavku 2. ne utječe na zahtjev za dostavu naknadnih izvješća koje treba dostaviti u skladu s odredbama 
Preporuke ESRB/2015/2. 

Članak 2. 

Stupanje na snagu 

Ova Odluka stupa na snagu 3. lipnja 2020. 

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 2. lipnja 2020.  

Voditelj Tajništva ESRB-a, 
u ime Općeg odbora ESRB-a 

Francesco MAZZAFERRO     
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