
EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

ze dne 16. září 2014

o prodloužení některých termínů stanovených doporučením ESRB/2012/2 o financování
úvěrových institucí

(ESRB/2014/4)

(2015/C 22/04)

GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřet
nostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (1), 
zejména na čl. 3 odst. 2 písm. b), f) a g), čl. 4 odst. 2, čl. 16 odst. 2 a článek 17 tohoto nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2011/1 ze dne 20. ledna 2011, kterým se přijímá 
jednací řád Evropské rady pro systémová rizika (2), zejména na články 19 a 20 tohoto rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Generální rada Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) přijala dne 20. prosince 2012 doporučení 
ESRB/2012/2 (3). Cílem doporučení je podporovat udržitelné struktury financování úvěrových institucí.

(2) V zájmu dosažení cílů doporučení ESRB/2012/2 se vnitrostátní orgány dohledu, vnitrostátní makroobezřetnostní 
orgány a Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vyzývají, aby provedly určitá opatření ve lhůtách stanovených 
v oddílu 2 odst. 3 tohoto doporučení.

(3) Generální rada rozhodla dne 31. prosince 2013 o prodloužení těchto lhůt o šest až dvanáct měsíců. V souladu 
s upraveným časovým rámcem se vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za bankovní dohled a rovněž vnitro
státní orgány dohledu a ostatní orgány s makroobezřetnostním mandátem vyzývají, aby předložily ESRB předbě
žnou zprávu obsahující první hodnocení výsledků provádění doporučení A 1), 2) a 3) do 30. června 2015 
a závěrečnou zprávu do 31. ledna 2016. Orgán EBA by měl předložit první monitorovací zprávu pro účely dopo
ručení A 5) do 30. června 2015 a závěrečnou zprávu do 30. září 2015. Někteří příjemci doporučení však uvedli, 
že uvedené lhůty nebude možné zcela dodržet.

(4) Zastřešujícím cílem ESRB je zabránit systémovým rizikům nebo je alespoň zmírnit včasným a účinným způso
bem. Generální rada se domnívá, že prodloužením lhůty pro předložení první monitorovací zprávy o doporuče
ních A 1), 2) a 3) vnitrostátními orgány dohledu o dalších šest měsíců a pro předložení první monitorovací zprávy 
o doporučení A 5) ze strany orgánu EBA o dalších devět měsíců nebude narušeno řádné fungování finančních 
trhů, ani nedojde k tomu, že by doporučení nebyla provedena.

(5) Generální rada proto rozhodla o prodloužení lhůt stanovených doporučením ESRB/2012/2 s ohledem na doporu
čení A 1), 2) a 3) o šest měsíců a s ohledem na doporučení A 5) o devět měsíců, aby vnitrostátním orgánům 
dohledu i orgánu EBA zajistila dostatek času na přijetí opatření nezbytných k provedení příslušných doporučení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny doporučení ESRB/2012/2

Doporučení ESRB/2012/2 se mění takto:

1. oddíl 2 odst. 3 bod 1 se nahrazuje tímto:

(1) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.
(2) Úř. věst. C 58, 24.2.2011, s. 4.
(3) Doporučení  Evropské  rady  pro  systémová  rizika  ESRB/2012/2  ze  dne  20.  prosince  2012  o  financování  úvěrových  institucí 

(Úř. věst. C 119, 25.4.2013, s. 1).
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„1. Doporučení A – vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za bankovní dohled, vnitrostátní orgány dohledu a další 
orgány s makroobezřetnostním mandátem, jakož i orgán EBA se vyzývají k předložení zpráv v souladu s následu
jícím časovým rámcem:

a) do 31. prosince 2015 jsou vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za bankovní dohled povinny předložit 
ESRB předběžnou zprávu obsahující první hodnocení výsledků provádění doporučení A 1) a 2);

b) do 31. července 2016 jsou vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za bankovní dohled povinny předložit 
ESRB a Radě závěrečnou zprávu o doporučeních A 1) a 2);

c) do 31. prosince 2015 jsou vnitrostátní orgány dohledu a další orgány s makroobezřetnostním mandátem 
povinny předložit ESRB předběžnou zprávu obsahující první hodnocení výsledků provádění doporučení A 3);

d) do 30. září 2016 jsou vnitrostátní orgány dohledu a další orgány s makroobezřetnostním mandátem povinny 
předložit ESRB a Radě závěrečnou zprávu o provádění doporučení A 3);

e) do 30. června 2014 je orgán EBA povinen předložil ESRB a Radě obecné zásady uvedené v doporučení A 4);

f) do 31. března 2016 je orgán EBA povinen předložit ESRB předběžnou zprávu obsahující první hodnocení 
výsledků provádění doporučení A 5);

g) do 30. června 2016 je orgán EBA povinen předložit ESRB a Radě závěrečnou zprávu o provádění doporučení 
A 5).“;

2. bod V.1.3.1 přílohy se nahrazuje tímto:

„V.1.3.1. Ča s o v ý  r á m e c

Vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za bankovní dohled, vnitrostátní orgány dohledu a další orgány s makroo
bezřetnostním mandátem i orgán EBA se vyzývají, aby ESRB a Radu informovaly o opatřeních přijatých v reakci na 
toto doporučení nebo aby v případě nečinnosti poskytly náležité zdůvodnění v souladu s následujícím časovým 
rámcem:

a. do 31. prosince 2015 jsou vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za bankovní dohled povinny předložit ESRB 
předběžnou zprávu obsahující první hodnocení výsledků provádění doporučení A 1) a 2);

b. do 31. července 2016 jsou vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za bankovní dohled povinny předložit ESRB 
a Radě závěrečnou zprávu o doporučeních A 1) a 2);

c. do 31. prosince 2015 jsou vnitrostátní orgány dohledu a další orgány s makroobezřetnostním mandátem povinny 
předložit ESRB předběžnou zprávu obsahující první hodnocení výsledků provádění doporučení A 3);

d. do 30. září 2016 jsou vnitrostátní orgány dohledu a další orgány s makroobezřetnostním mandátem povinny 
předložit ESRB a Radě závěrečnou zprávu o provádění doporučení A 3);

e. do 30. června 2014 je orgán EBA povinen předložit ESRB a Radě obecné zásady uvedené v doporučení A 4);

f. do 31. března 2016 je orgán EBA povinen předložit ESRB předběžnou zprávu obsahující první hodnocení 
výsledků provádění doporučení A 5);

g. do 30. června 2016 je orgán EBA povinen předložit ESRB a Radě závěrečnou zprávu o provádění doporučení 
A 5).“

Článek 2

Zveřejnění

Toto rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách ESRB v den, kdy vstoupí v platnost.
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Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem schválení tohoto rozhodnutí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. září 2014.

předseda ESRB

Mario DRAGHI
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