
EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO'S 

BESLUIT VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S 

van 2 juni 2020 

houdende annulering van bepaalde rapporten inzake acties en maatregelen die krachtens 
Aanbeveling ESRB/2014/1 en Aanbeveling ESRB/2015/2 van het Europees Comité voor 

systeemrisico’s zijn genomen 

(ESRB/2020/10) 

(2020/C 205/07) 

DE ALGEMENE RAAD VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende 
macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor 
systeemrisico’s (1), en met name artikel 3, lid 2, onder f), 

Gezien Besluit ESRB/2011/1 van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 20 januari 2011 houdende goedkeuring 
van het reglement van orde van het Europees Comité voor systeemrisico’s (2), met name artikel 20, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) In afdelingen 2.3.1 en 2.3.3 van Aanbeveling ESRB/2014/1 van het Europees Comité voor systeemrisico’s (3) wordt 
de geadresseerden van die aanbeveling verzocht aan het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB), de Raad en 
de Commissie driejaarlijks te rapporteren over de acties die zij ingevolgde deze aanbeveling hebben ondernomen, of 
nagelaten actie genoegzaam te rechtvaardigen. Het eerste rapport van elke geadresseerde moest uiterlijk op 30 juni 
2016 worden ingediend. De eerste reeks van ontvangen rapporteren vormde de basis voor een eerste conformiteits-
beoordeling door het ESRB over de implementatie van Aanbeveling ESRB/2014/1. De beoordelingsconclusies zijn 
door de Algemene Raad van het ESRB op 1 februari 2019 aangenomen en het beknopte nalevingsrapport 
(Summary Compliance Report), dat een beoordeling bevat van de mate waarin Aanbeveling ESRB/2014/1 door de 
geadresseerden is nageleefd, werd in mei 2019 op de website van het ESRB gepubliceerd. 

(2) In afdeling 2.3.1 van Aanbeveling ESRB/2015/2 van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) (4) wordt de 
betrokken autoriteiten verzocht tweejaarlijks aan het ESRB en de Raad te rapporteren over de acties die zij 
ingevolgde deze aanbeveling hebben ondernomen, of nagelaten actie genoegzaam te rechtvaardigen. De eerste 
rapporten van elke betrokken autoriteit moesten uiterlijk op 30 juni 2017 worden ingediend. De beoordeling van 
de naleving van de aanbeveling is nog aan de gang. 

(3) Bij Besluit ESRB/2019/15 van het Europees Comité voor systeemrisico’s (5) zijn de datums voor de indiening van de 
tweede rapporten uit hoofde van de respectieve aanbevelingen ESRB/2014/1 en ESRB/2015/2 met één jaar uitgesteld 
tot en met 30 juni 2020. 

(1) PB L 331, van 15.12.2010, blz. 1. 
(2) PB C 58 van 24.2.2011, blz. 4. 
(3) Aanbeveling ESRB/2014/1 van het Europees Comité voor systeemrisico's van 18 juni 2014 inzake ESRB-richtsnoeren voor het 

vaststellen van anticyclische bufferpercentages (PB C 293 van 2.9.2014, blz. 1). 
(4) Aanbeveling ESRB/2015/2 van het Europees Comité voor systeemrisico's van 15 december 2015 betreffende de beoordeling van 

grensoverschrijdende effecten van macroprudentiële beleidsmaatregelen en van vrijwillige toepassing van wederkerigheid ten aanzien 
van macroprudentiële beleidsmaatregelen (PB C 97 van 12.3.2016, blz. 9). 

(5) Besluit ESRB/2019/15 van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 28 juni 2019 betreffende de opschorting van bepaalde 
verslagen over acties en maatregelen uit hoofde van Aanbeveling ESRB/2014/1 en Aanbeveling ESRB/2015/2 van het Europees 
Comité voor systeemrisico’s (PB C 264 van 6.8.2019, blz. 2). 
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(4) De leden van het ESRB en de geadresseerden van de aanbevelingen ESRB/2014/1 en ESRB/2015/2 beoordelen de 
implicaties van het coronavirus (COVID-19) en voeren een reeks maatregelen uit die gericht zijn op het verlichten 
van de impact op de financiële stabiliteit. Gezien de grote uitdagingen in verband met de verspreiding van COVID- 
19 is het daarom passend dat de geadresseerden niet langer wordt verzocht de tweede rapporten in het kader van de 
aanbevelingen ESRB/2014/1 en ESRB/2015/2 uiterlijk op 30 juni 2020 in te dienen. 

(5) Dit besluit mag geen invloed hebben op de verzoeken tot indiening van latere rapporten uit hoofde van de 
aanbevelingen ESRB/2014/1 en ESRB/2015/2, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Annulering van bepaalde rapporten over ondernomen acties en genomen maatregelen 

1. De geadresseerden van Aanbeveling ESRB/2014/1 wordt niet langer verzocht uiterlijk op 30 juni 2020 hun tweede 
rapport in te dienen inzake de acties die zij hebben ondernomen om aan die aanbeveling te voldoen, of nagelaten actie 
genoegzaam te rechtvaardigen. 

Het bepaalde in lid 1 laat de indieningsdatum voor de navolgende rapporten overeenkomstig de bepalingen van 
Aanbeveling ESRB/2014/1 onverlet. 

2. De geadresseerden van Aanbeveling ESRB/2015/2 wordt niet langer verzocht uiterlijk op 30 juni 2020 hun tweede 
rapport in te dienen inzake de acties die zij hebben ondernomen om aan die aanbeveling te voldoen, of nagelaten actie 
genoegzaam te rechtvaardigen. 

Het bepaalde in lid 2 laat de indieningsdatum voor de navolgende rapporten overeenkomstig de bepalingen van 
Aanbeveling ESRB/2015/2 onverlet. 

Artikel 2 

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2020. 

Gedaan te Frankfurt am Main, 2 juni 2020.  

Hoofd van het ESRB-secretariaat, 
namens de Algemene Raad van het ESRB, 

Francesco MAZZAFERRO     
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