
EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN 

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT 

av den 2 juni 2020 

om att inte längre ta fram vissa rapporter om åtgärder som vidtagits för tillämpningen av Europeiska 
systemrisknämndens rekommendationer ESRB/2014/1 och ESRB/2015/2 

(ESRB/2020/10) 

(2020/C 205/07) 

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

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 
makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (1), särskilt 
artikel 3.2 f, och 

med beaktande av Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2011/1 av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för 
Europeiska systemrisknämnden (2), särskilt artikel 20, och 

av följande skäl: 

(1) Enligt avsnitten 2.3.1–2.3.3 i Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2014/1 (3) ska adressaterna 
av den rekommendationen vart tredje år rapportera till Europeiska systemrisknämnden (ESRB), rådet och 
kommissionen om vilka åtgärder de vidtagit med anledning av den rekommendationen, eller på lämpligt sätt 
motivera eventuell passivitet. Alla adressater skulle skicka sina första rapporter senast den 30 juni 2016. Den första 
uppsättningen rapporter utgjorde grunden för ESRB:s första bedömning av hur regelverket enligt rekommendation 
ESRB/2014/1 har genomförts. ESRB-styrelsen godkände bedömningens slutsatser den 1 februari 2019, och den 
rapport som sammanfattar hur regelverket har genomförts och innehåller en bedömning av hur väl 
rekommendation ESRB/2014/1 har genomförts av adressaterna publicerades på ESRB:s webbplats i maj 2019. 

(2) Enligt avsnitt 2.3.1 i Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2015/2 (4) ska de relevanta 
myndigheterna vartannat år meddela ESRB och rådet vilka åtgärder de vidtar med anledning av den 
rekommendationen, eller på ett lämpligt sätt motivera eventuell passivitet. Alla relevanta myndigheter skulle 
inkomma med sin första rapport senast den 30 juni 2017. Granskningen av hur väl rekommendationens regelverk 
har genomförts pågår fortfarande. 

(3) Genom Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2019/15 (5) senarelades tidsfristerna för inlämning av den 
andra rapporten enligt rekommendationerna ESRB/2014/1 och ESRB/2015/2 med ett år till den 30 juni 2020. 

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 1. 
(2) EUT C 58, 24.2.2011, s. 4. 
(3) Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2014/1 av den 18 juni 2014 om riktlinjer för fastställandet av kontracykliska 

buffertvärden (EUT C 293, 2.9.2014, s. 1). 
(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). 
(5) Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2019/15 av den 28 juni 2019 om senareläggning av vissa rapporter om åtgärder som 

vidtagits med anledning av Europeiska systemrisknämndens rekommendationer ESRB/2014/1 och ESRB/2015/2 (EUT C 264, 
6.8.2019, s. 2). 
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(4) ESRB:s medlemmar och adressaterna av rekommendationerna ESRB/2014/1 och ESRB/2015/2 analyserar 
konsekvenserna av coronaviruset (covid-19) och vidtar en rad olika åtgärder som syftar till att mildra effekterna på 
den finansiella stabiliteten. Med anledning av de stora utmaningar som covid-19 medför är det därför lämpligt att 
adressaterna inte längre uppmanas att lämna sin andra rapport med tidsfrist den 30 juni 2020 i enlighet med 
rekommendationerna ESRB/2014/1 och ESRB/2015/2. 

(5) Detta beslut bör inte påverka begäran om att lämna in senare rapporter enligt rekommendationerna ESRB/2014/1 
och ESRB/2015/2. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Inställande av vissa rapporter om åtgärder som vidtagits 

1. Adressaterna av rekommendation ESRB/2014/1 uppmanas inte längre att lämna sin andra rapport med tidsfrist den 
30 juni 2020 om vilka åtgärder de har vidtagit för att följa den rekommendationen, eller på lämpligt sätt motivera 
eventuell passivitet. 

Punkt 1 påverkar inte begäran om att lämna in senare rapporter i enlighet med bestämmelserna i rekommendation 
ESRB/2014/1. 

2. Adressaterna av rekommendation ESRB/2015/2 uppmanas inte längre att lämna sin andra rapport med tidsfrist den 
30 juni 2020 om vilka åtgärder de har vidtagit för att följa den rekommendationen, eller på lämpligt sätt motivera 
eventuell passivitet. 

Punkt 2 påverkar inte begäran om att lämna in senare rapporter i enlighet med bestämmelserna i rekommendation 
ESRB/2015/2. 

Artikel 2 

Ikraftträdande 

Detta beslut träder i kraft den 3 juni 2020. 

Utfärdat i Frankfurt am Main den 2 juni 2020.  

På ESRB-styrelsens vägnar 
Francesco MAZZAFERRO 

Chef för ESRB:s sekretariat     
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