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(Usnesení, doporučení a stanoviska)

DOPORUČENÍ

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

DOPORUČENÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

ze dne 21. března 2016,

kterým se mění doporučení ESRB/2012/2 o financování úvěrových institucí

(ESRB/2016/2)

(2016/C 140/01)

GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 
o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro 
systémová rizika (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 písm. b), d) a f) a články 16 až 18 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), a zejména na čl. 15 odst. 3 písm. e) a články 18 až 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 uvedeného 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 přijaly určitá opatření ve lhůtách stanovených 
v oddíle 2 odst. 3 doporučení ESRB/2012/2.

(3) Generální rada dne 16. září 2014 rozhodla o prodloužení některých lhůt o šest až dvanáct měsíců. V souladu 
s upraveným časovým rámcem by měl EBA do 31. března 2016 předložit ESRB předběžnou zprávu obsahující 
první hodnocení výsledků provádění doporučení A 5) doporučení ESRB/2012/2 a do 30. června 2016 by měl 
EBA předložit ESRB a Radě Evropské unie závěrečnou zprávu. Tyto zprávy by měly být založeny na údajích 
o plánech financování, které orgánu EBA předloží vnitrostátní orgány dohledu. EBA však uvedl, že vzhledem ke 
zpožděním při poskytování údajů nebude možné stanovené lhůty v plném rozsahu dodržet.

(4) Hlavním cílem ESRB je včas a účinně předcházet systémovým rizikům nebo tato rizika zmírňovat. Generální rada 
se domnívá, že spojení předběžné a závěrečné zprávy o doporučení A 5) do jedné zprávy, kterou má EBA předlo
žit, a prodloužení lhůty pro předložení této zprávy ESRB a Radě o dalších dvanáct měsíců neohrozí řádné fungo
vání finančních trhů, ani neznamená, že doporučení A 5) nebude provedeno.

(5) Generální rada by proto měla prodloužit příslušnou lhůtu s cílem poskytnout orgánu EBA dostatek času na přijetí 
opatření nezbytných k provedení doporučení A 5).

(6) Doporučení ECB/2012/2 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
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PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

Doporučení ESRB/2012/2 se mění takto:

1. V oddíle 2 odst. 3 se bod 1 nahrazuje tímto:

„1. Doporučení A – vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za bankovní dohled, vnitrostátní orgány dohledu 
a ostatní orgány s makroobezřetnostním mandátem, jakož i EBA se vyzývají k předložení zpráv v souladu s níže 
uvedeným časovým rámcem:

a) vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za bankovní dohled se vyzývají, aby do 31. prosince 2015 předložily 
ESRB předběžnou zprávu obsahující první hodnocení výsledku provádění doporučení A 1) a 2);

b) vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za bankovní dohled se vyzývají, aby do 31. července 2016 předložily 
ESRB a Radě závěrečnou zprávu o doporučeních A 1) a 2);

c) vnitrostátní orgány dohledu a ostatní orgány s makroobezřetnostním mandátem se vyzývají, aby do 
31. prosince 2015 předložily ESRB předběžnou zprávu obsahující první hodnocení výsledku provádění dopo
ručení A 3);

d) vnitrostátní orgány dohledu a ostatní orgány s makroobezřetnostním mandátem se vyzývají, aby do 30. září 
2016 předložily ESRB a Radě závěrečnou zprávu o provádění doporučení A 3);

e) EBA se vyzývá, aby do 30. června 2014 předložil ESRB a Radě obecné zásady uvedené v doporučení A 4);

f) EBA se vyzývá, aby do 31. března 2017 předložil ESRB a Radě zprávu o provádění doporučení A 5).“;

2. Bod V.1.3.1 přílohy se nahrazuje tímto:

„V.1.3.1. Časový rámec

Vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za bankovní dohled, vnitrostátní orgány dohledu a ostatní orgány s makroo
bezřetnostním mandátem, jakož i EBA se vyzývají k předložení zpráv ESRB a Radě o opatřeních přijatých v reakci na 
toto doporučení, či k poskytnutí náležitého zdůvodnění v případě nečinnosti, a to v souladu s následujícím časovým 
rámcem:

a. vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za bankovní dohled se vyzývají, aby do 31. prosince 2015 předložily 
ESRB předběžnou zprávu obsahující první hodnocení výsledku provádění doporučení A1) a 2);

b. vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za bankovní dohled se vyzývají, aby do 31. července 2016 předložily 
ESRB a Radě závěrečnou zprávu o doporučeních A 1) a 2);

c. vnitrostátní orgány dohledu a ostatní orgány s makroobezřetnostním mandátem se vyzývají, aby do 31. prosince 
2015 předložily ESRB předběžnou zprávu obsahující první hodnocení výsledku provádění doporučení A 3);

d. vnitrostátní orgány dohledu a ostatní orgány s makroobezřetnostním mandátem se vyzývají, aby do 30. září 2016 
předložily ESRB a Radě závěrečnou zprávu o provádění doporučení A 3);

e. EBA se vyzývá, aby do 30. června 2014 předložil ESRB a Radě obecné zásady uvedené v doporučení A 4);

f. EBA se vyzývá, aby do 31. března 2017 předložil ESRB a Radě zprávu o provádění doporučení A 5).“

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21. března 2016.

Předseda ESRB

Mario DRAGHI
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