
EURÓPSKY VÝBOR PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ

zo 16. septembra 2014

o predĺžení určitých lehôt stanovených v odporúčaní ESRB/2012/2 o financovaní úverových
inštitúcií

(ESRB/2014/4)

(2015/C 22/04)

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makropruden
ciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (1), 
a najmä na jeho článok 3 ods. 2 písm. b), f) a g), článok 4 ods. 2, článok 16 ods. 2 a článok 17,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2011/1 z 20. januára 2011, ktorým sa pri
jíma rokovací poriadok Európskeho výboru pre systémové riziká (2), a najmä na jeho články 19 a 20,

keďže:

(1) Generálna rada Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) prijala 20. decembra 2012 odporúčanie 
ESRB/2012/2 (3). Odporúčanie je zamerané na stimulovanie udržateľných štruktúr financovania pre úverové 
inštitúcie.

(2) V záujme dosiahnutia cieľov odporúčania ESRB/2012/2 sa vyžaduje, aby vnútroštátne orgány dohľadu, vnútro
štátne makroprudenciálne orgány a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) prijali určité opatrenia v lehotách 
stanovených v oddiele 2 článku 3.

(3) Generálna rada sa 31. decembra 2013 rozhodla predĺžiť stanovené lehoty o šesť až dvanásť mesiacov. Podľa revi
dovaných lehôt sa od vnútroštátnych orgánov dohľadu zodpovedných za bankový dohľad, vnútroštátnych orgánov 
dohľadu a ostatných orgánov s makroprudenciálnym mandátom vyžaduje, aby do 30. júna 2015 predložili 
výboru ESRB priebežnú správu, ktorá bude obsahovať prvé hodnotenie výsledkov vykonávania odporúčania A 
ods. 1, 2 a 3, a do 31. januára 2016 záverečnú správu. Orgán EBA má do 30. júna 2015 predložiť prvú monito
rovaciu správu týkajúcu sa odporúčania A ods. 5 a do 30. septembra 2015 záverečnú správu. Niektorí adresáti 
však uviedli, že úplné dodržanie stanovených lehôt nebude možné.

(4) Hlavným cieľom výboru ESRB je včas a účinne predchádzať systémovým rizikám alebo ich zmierňovať. Generálna 
rada sa domnieva, že predĺženie lehoty o šesť mesiacov v prípade prvej monitorovacej správy vnútroštátnych orgá
nov dohľadu, ktorá sa má týkať odporúčania A ods. 1, 2 a 3, a predĺženie lehoty o deväť mesiacov v prípade prvej 
monitorovacej správy EBA, ktorá sa má týkať odporúčania A ods. 5, by nemalo viesť k ohrozeniu riadneho fungo
vania finančných trhov, ani by z neho nevyplývalo, že uvedené odporúčania sa nevykonávajú.

(5) Generálna rada sa preto rozhodla predĺžiť lehoty stanovené v odporúčaní ESRB/2012/2 o šesť mesiacov, pokiaľ ide 
o odporúčanie A ods. 1, 2 a 3, a o deväť mesiacov, pokiaľ ide o odporúčanie A ods. 5, a to s cieľom poskytnúť 
vnútroštátnym orgánom dohľadu a EBA náležitý čas na prijatie opatrení nevyhnutne potrebných na vykonanie 
príslušných odporúčaní,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny odporúčania ESRB/2012/2

Odporúčanie ESRB/2012/2 sa mení takto:

1. Oddiel 2 článok 3 ods. 1 sa nahrádza takto:

(1) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 58, 24.2.2011, s. 4.
(3) Odporúčanie  Európskeho  výboru  pre  systémové  riziká  ESRB/2012/2  z  20.  decembra  2012  o  financovaní  úverových  inštitúcií 

(Ú. v. EÚ C 119, 25.4.2013, s. 1).
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„1. Odporúčanie A – od vnútroštátnych orgánov dohľadu zodpovedných za bankový dohľad, vnútroštátnych orgánov 
dohľadu a ostatných orgánov s makroprudenciálnym mandátom a EBA sa vyžaduje, aby predložili správy 
v súlade s týmto časovým rámcom:

a) od vnútroštátnych orgánov dohľadu zodpovedných za bankový dohľad sa vyžaduje, aby do 31. decembra 
2015 predložili ESRB priebežnú správu, ktorá bude obsahovať prvé hodnotenie výsledkov vykonávania odpo
rúčania A ods. 1 a 2;

b) od vnútroštátnych orgánov dohľadu zodpovedných za bankový dohľad sa vyžaduje, aby do 31. júla 2016 
predložili ESRB a Rade záverečnú správu o odporúčaní A ods. 1 a 2;

c) od vnútroštátnych orgánov dohľadu a ostatných orgánov s makroprudenciálnym mandátom sa vyžaduje, aby 
do 31. decembra 2015 predložili ESRB priebežnú správu, ktorá bude obsahovať prvé hodnotenie výsledkov 
vykonávania odporúčania A ods. 3;

d) od vnútroštátnych orgánov dohľadu a ostatných orgánov s makroprudenciálnym mandátom sa vyžaduje, aby 
do 30. septembra 2016 predložili ESRB a Rade záverečnú správu o vykonávaní odporúčania A ods. 3;

e) od EBA sa vyžaduje, aby do 30. júna 2014 predložil ESRB a Rade usmernenia uvedené v odporúčaní A ods. 4;

f) od EBA sa vyžaduje, aby do 31. marca 2016 predložil ESRB priebežnú správu, ktorá bude obsahovať prvé 
hodnotenie výsledkov vykonávania odporúčania A ods. 5;

g) od EBA sa vyžaduje, aby do 30. júna 2016 predložil ESRB a Rade záverečnú správu o vykonávaní odporúčania A 
ods. 5.“

2. Bod V.1.3.1 prílohy sa nahrádza takto:

„V.1.3.1. L ehot y

Od vnútroštátnych orgánov dohľadu zodpovedných za bankový dohľad, vnútroštátnych orgánov dohľadu a ostat
ných orgánov s makroprudenciálnym mandátom a EBA sa vyžaduje, aby predložili ESRB a Rade správy o krokoch 
prijatých v nadväznosti na toto odporúčanie alebo aby primerane odôvodnili svoju nečinnosť, a to v súlade s týmto 
časovým rámcom:

a) od vnútroštátnych orgánov dohľadu zodpovedných za bankový dohľad sa vyžaduje, aby do 31. decembra 2015 
predložili ESRB priebežnú správu, ktorá bude obsahovať prvé hodnotenie výsledkov vykonávania odporúčania A 
ods. 1 a 2;

b) od vnútroštátnych orgánov dohľadu zodpovedných za bankový dohľad sa vyžaduje, aby do 31. júla 2016 predlo
žili ESRB a Rade záverečnú správu o odporúčaní A ods. 1 a 2;

c) od vnútroštátnych orgánov dohľadu a ostatných orgánov s makroprudenciálnym mandátom sa vyžaduje, aby do 
31. decembra 2015 predložili ESRB priebežnú správu, ktorá bude obsahovať prvé hodnotenie výsledkov vykoná
vania odporúčania A ods. 3;

d) od vnútroštátnych orgánov dohľadu a ostatných orgánov s makroprudenciálnym mandátom sa vyžaduje, aby do 
30. septembra 2016 predložili ESRB a Rade záverečnú správu o vykonávaní odporúčania A ods. 3;

e) od EBA sa vyžaduje, aby do 30. júna 2014 predložil ESRB a Rade usmernenia uvedené v odporúčaní A ods. 4;

f) od EBA sa vyžaduje, aby do 31. marca 2016 predložil ESRB priebežnú správu, ktorá bude obsahovať prvé hodno
tenie výsledkov vykonávania odporúčania A ods. 5;

g) od EBA sa vyžaduje, aby do 30. júna 2016 predložil ESRB a Rade záverečnú správu o vykonávaní odporúčania A 
ods. 5.“

Článok 2

Uverejnenie

Toto rozhodnutie sa uverejní na webovej lokalite ESRB v deň nadobudnutia jeho účinnosti.
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Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. septembra 2014

Predseda ESRB

Mario DRAGHI
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