
EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA 

SKLEP EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA 

z dne 2. junija 2020 

o odpovedi nekaterim poročilom o ukrepih, sprejetih na podlagi Priporočila ESRB/2014/1 in 
Priporočila ESRB/2015/2 Evropskega odbora za sistemska tveganja 

(ESRB/2020/10) 

(2020/C 205/07) 

SPLOŠNI ODBOR EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem 
nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (1) ter zlasti 
člena 3(2)(f) Uredbe, 

ob upoštevanju Sklepa ESRB/2011/1 Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 20. januarja 2011 o sprejetju 
Poslovnika Evropskega odbora za sistemska tveganja (2) in zlasti člena 20 Sklepa, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) V oddelkih 2.3.1 do 2.3.3 Priporočila ESRB/2014/1 Evropskega odbora za sistemska tveganja (3) je določeno, da 
naslovniki navedenega priporočila vsaka tri leta poročajo Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), Svetu 
in Komisiji o ukrepih, ki so jih sprejeli za uskladitev z navedenim priporočilom, ali ustrezno utemeljijo vsako 
neukrepanje. Prva poročila so morali naslovniki poslati do 30. junija 2016. ESRB je na podlagi prejetega sklopa 
prvih poročil izvedel prvo oceno skladnosti glede izvajanja Priporočila ESRB/2014/1. Splošni odbor ESRB je 
1. februarja 2019 potrdil zaključke ocene, maja 2019 pa je bilo na spletni strani ESRB objavljeno zbirno poročilo o 
skladnosti, ki vsebuje oceno stopnje izvajanja Priporočila ESRB/2014/1 s strani njegovih naslovnikov. 

(2) V oddelku 2.3.1 Priporočila ESRB/2015/2 Evropskega odbora za sistemska tveganja (4) je določeno, da ustrezni 
organi vsaki dve leti poročajo ESRB in Svetu o ukrepih, sprejetih na podlagi navedenega priporočila, ali ustrezno 
utemeljijo vsako neukrepanje. Prva poročila so morali ustrezni organi poslati do 30. junija 2017. Ocena skladnosti 
z navedenim priporočilom še poteka. 

(3) S Sklepom ESRB/2019/15 Evropskega odbora za sistemska tveganja (5) sta se roka za predložitev drugih poročil v 
skladu s priporočiloma ESRB/2014/1 in ESRB/2015/2 preložila za eno leto, do 30. junija 2020. 

(1) UL L 331, 15.12.2010, str. 1. 
(2) UL C 58, 24.2.2011, str. 4. 
(3) Priporočilo ESRB/2014/1 Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 18. junija 2014 o smernicah za določanje stopenj 

proticikličnega blažilnika (UL C 293, 2.9.2014, str. 1). 
(4) Priporočilo ESRB/2015/2 Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. decembra 2015 o ocenjevanju čezmejnih učinkov 

ukrepov makrobonitetne politike in njihovi prostovoljni vzajemnosti (UL C 97, 12.3.2016, str. 9). 
(5) Sklep ESRB/2019/15 Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 28. junija 2019 o preložitvi nekaterih poročil o ukrepih, sprejetih 

na podlagi Priporočila ESRB/2014/1 in Priporočila ESRB/2015/2 Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL C 264, 6.8.2019, 
str. 2). 
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(4) Člani ESRB in naslovniki priporočil ESRB/2014/1 in ESRB/2015/2 ocenjujejo posledice koronavirusa (COVID-19) 
ter sprejemajo različne ukrepe za ublažitev učinkov na finančno stabilnost. Zaradi velikih izzivov, povezanih s 
širjenjem COVID-19, je primerno, da naslovnikom ni več treba predložiti drugih poročil v skladu s priporočiloma 
ESRB/2014/1 in ESRB/2015/2, ki bi jih morali poslati do 30. junija 2020. 

(5) Ta sklep ne bi smel vplivati na predložitev nadaljnjih poročil v skladu s priporočiloma ESRB/2014/1 in 
ESRB/2015/2 – 

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: 

Člen 1 

Odpoved nekaterim poročilom o sprejetih ukrepih 

1. Naslovnikom Priporočila ESRB/2014/1 ni treba predložiti drugega poročila, ki bi ga morali poslati do 30. junija 2020 
in se nanaša na ukrepe, ki so jih sprejeli za uskladitev z navedenim priporočilom, ali ustrezno utemeljiti vsakega 
neukrepanja. 

Odstavek 1 ne vpliva na predložitev nadaljnjih poročil v skladu z določbami Priporočila ESRB/2014/1. 

2. Naslovnikom Priporočila ESRB/2015/2 ni treba predložiti drugega poročila, ki bi ga morali poslati do 30. junija 2020 
in se nanaša na ukrepe, ki so jih sprejeli na podlagi navedenega priporočila, ali ustrezno utemeljiti vsakega neukrepanja. 

Odstavek 2 ne vpliva na predložitev nadaljnjih poročil v skladu z določbami Priporočila ESRB/2015/2. 

Člen 2 

Začetek veljavnosti 

Ta sklep začne veljati 3. junija 2020. 

V Frankfurtu na Majni, 2. junija 2020  

Vodja sekretariata ESRB, 
v imenu splošnega odbora ESRB 

Francesco MAZZAFERRO     
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