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NAŘÍZENÍ




NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1096/2010
ze dne 17. listopadu 2010
o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro
systémová rizika
RADA EVROPSKÉ UNIE,

(3)

Ve své závěrečné zprávě předložené dne 25. února 2009
de Larosièrova skupina doporučila, kromě jiného, aby byl
zřízen orgán na úrovni Unie pověřený dohledem nad rizi
ky ve finančním systému jako celku.

(4)

Ve svém sdělení ze dne 4. března 2009 nazvaném „Urych
lit oživení evropské ekonomiky“ uvítala Komise a vše
stranně podpořila doporučení de Larosièrovy skupiny.
Evropská rada se na zasedání konaném ve dnech 19.
a 20. března 2009 dohodla, že je nutné zlepšit regulaci fi
nančních institucí v Unii a dohled nad nimi a že základem
pro tuto činnost je zpráva de Larosièrovy skupiny.

(5)

Ve svém sdělení ze dne 27. května 2009 nazvaném „Ev
ropský dohled nad finančním trhem“ stanovila Komise
řadu reforem stávajícího režimu pro ochranu finanční sta
bility na úrovni Unie, zejména také zřízení Evropské rady
pro systémová rizika (ESRB) odpovědné za makroobezřet
nostní dohled. Rada dne 9. června 2009 a Evropská rada
na svém zasedání konaném ve dnech 18. a 19. června pod
pořily stanovisko Komise a uvítaly záměr Komise předlo
žit legislativní návrhy tak, aby bylo možné nový rámec
plně zavést.

(6)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1092/2010 (3) byl zaveden makroobezřetnostní dohled
nad finančním systémem na úrovni Unie a zřízena Evrop
ská rada pro systémová rizika (dále jen „ESRB“).

(7)

Evropská centrální banka (ECB) může svými odbornými
znalostmi makroobezřetnostní problematiky přispět vý
znamným způsobem k účinnému makroobezřetnostnímu
dohledu nad finančním systémem Unie.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na
čl. 127 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Finanční krize odhalila závažné nedostatky v dohledu nad
finančním trhem, který nedokázal předvídat nepříznivý
makroobezřetnostní vývoj a zabránit akumulaci nadměr
ných rizik ve finančním sektoru, a zejména poukázala na
slabá místa stávajícího makroobezřetnostního dohledu.

V listopadu 2008 Komise zmocnila skupinu odborníků na
vysoké úrovni vedenou Jacquesem de Larosièrem, aby uči
nila doporučení, jakým způsobem mají být posíleny poža
davky na dohled za účelem lepší ochrany občanů
a obnovení důvěry ve finanční systém.

(1) Stanovisko ze dne 22. září 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním vě
stníku).
(2) Úř. věst. C 270, 11.11.2009, s. 1.

(3) Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.
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ECB by měla zajistit pro Evropskou radu pro systémová ri
zika sekretariát (dále jen „sekretariát“) a za tímto účelem by
měla poskytnout dostatečné lidské a finanční zdroje. Na
zaměstnance sekretariátu by se tak měl vztahovat pracov
ní řád pro zaměstnance ECB. Podle preambule rozhodnutí
ECB ze dne 9. června 1998 o přijetí pracovního řádu pro
zaměstnance Evropské centrální banky, ve znění rozhod
nutí ze dne 31. března 1999 (ECB 1998/4) (1), by měli být
zaměstnanci ECB přijímání na co nejširším zeměpisném
základě z řad státních příslušníků členských států.

Dne 9. června 2009 uvedla Rada ve svých závěrech, že by
ECB měla poskytovat analytickou, statistickou, správní
a logistickou podporu ESRB. Jelikož úkolem ESRB je za
bývat se všemi aspekty a oblastmi finanční stability, měla
by ECB zapojit národní centrální banky a orgány dohledu,
aby poskytovaly své specifické odborné znalosti. Z tohoto
důvodu by měla být uplatněna možnost stanovená ve
Smlouvě o fungování Evropské unie svěřit ECB zvláštní
úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnost
nímu dohledu, a to tím, že se ECB svěří úkol zajišťovat se
kretariát pro ESRB.

ECB by měla být pověřena úkolem zajišťovat statistickou
podporu pro ESRB. Na shromažďování a zpracovávání in
formací podle tohoto nařízení a v případě potřeby za úče
lem plnění úkolů ESRB by se proto měly vztahovat článek 5
statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské
centrální banky a nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne
23. listopadu 1998 o shromažďování statistických infor
mací Evropskou centrální bankou (2). Důvěrné statistické
informace, které ECB nebo Evropský systém centrálních
bank shromáždí, by tedy měly být sdíleny s ESRB. Dále by
tímto nařízením nemělo být dotčeno nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března
2009 o evropské statistice (3).

Sekretariát by měl připravovat zasedání ESRB a podporo
vat činnost generální rady, řídícího výboru, poradního
technického výboru a poradního vědeckého výboru ESRB.
Jménem ESRB by měl sekretariát shromažďovat veškeré in
formace nutné pro splnění úkolů ESRB,

L 331/163

Článek 2
Podpora ESRB
ECB zajistí pro ESRB sekretariát a poskytne jí tak analytickou, sta
tistickou, logistickou a správní podporu. Úloha sekretariátu, jak je
vymezena v čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 1092/2010, zahrnuje
zejména:
a)

přípravu zasedání ESRB;

b)

shromažďování a zpracovávání informací, včetně statistic
kých informací, jménem ESRB a v zájmu plnění úkolů ESRB,
v souladu s článkem 5 statutu Evropského systému centrál
ních bank a Evropské centrální banky a článkem 5 tohoto
nařízení;

c)

přípravu analýz, které jsou nezbytné pro výkon úkolů ESRB
na základě technického poradenství ze strany národních cen
trálních bank a orgánů dohledu;

d)

podporu ESRB v rámci její mezinárodní spolupráce na správ
ní úrovni s jinými příslušnými orgány týkající se makroobez
řetnostní problematiky;

e)

podporu činnosti generální rady, řídícího výboru, poradního
technického výboru a poradního vědeckého výboru.

Článek 3
Organizace sekretariátu
1.
ECB poskytne dostatečné lidské a finanční zdroje pro spl
nění svého úkolu, kterým je zajištění sekretariátu.
2.
Vedoucího sekretariátu jmenuje ECB po konzultaci s gene
rální radou ESRB.

Článek 4
Řízení
1. Předseda generální rady ESRB a řídící výbor dávají pokyny
vedoucímu sekretariátu jménem ESRB.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

2.
Vedoucí sekretariátu nebo jeho zástupce se účastní zasedá
ní generální rady, řídícího výboru, poradního technického výbo
ru a poradního vědeckého výboru ESRB.

Členství
Článek 5
Prezident a viceprezident Evropské centrální banky jsou členy ge
nerální rady Evropské rady pro systémová rizika (dále jen „ESRB“)
zřízené nařízením (EU) č. 1092/2010.
(1) Úř. věst. L 125, 19.5.1999, s. 32.
(2) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.
(3) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

Shromažďování informací jménem ESRB
1.
ESRB stanoví, které informace jsou nezbytné k plnění jejích
úkolů podle článku 3 nařízení (EU) č. 1092/2010. S ohledem na
to shromažďuje sekretariát veškeré nezbytné informace jménem
ESRB systematicky i ad hoc v souladu s článkem 15 nařízení (EU)
č. 1092/2010 a s výhradou článku 6 tohoto nařízení.
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Článek 7

2.
Sekretariát zpřístupní jménem ESRB evropským orgánům
dohledu informace týkající se rizik, které tyto orgány potřebují
k plnění svých úkolů

Přístup k dokumentům

Článek 6

1. Sekretariát zajistí uplatňování rozhodnutí Evropské centrál
ní banky ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumen
tům Evropské centrální banky (ECB/2004/3) (1).

Důvěrnost údajů a dokumentů
1.
Aniž je dotčeno uplatňování trestního práva, jakékoli dů
věrné informace, které sekretariát získá při plnění svých povin
ností, nesmějí být sděleny žádné osobě ani žádnému orgánu vně
ESRB, s výjimkou informací poskytovaných v souhrnné podobě
tak, aby nebylo možné identifikovat jednotlivé finanční instituce.
2.
Sekretariát zajistí, aby dokumenty byly předávány ESRB
způsobem zaručujícím zachování jejich důvěrnost.
3.
ECB zajistí zachování důvěrnosti údajů získaných sekretari
átem za účelem plnění úkolů ECB podle tohoto nařízení. ECB vy
tvoří vnitřní mechanismy a přijme vnitřní pravidla pro zajištění
ochrany údajů shromážděných sekretariátem jménem ESRB. Za
městnanci ECB dodržují příslušná pravidla týkající se služebního
tajemství.
4.
Informace, které získá ECB v důsledku uplatňování tohoto
nařízení, se využijí pouze pro účely uvedené v článku 2.

2.
Prováděcí předpisy týkající se uplatňování rozhodnutí
ECB/2004/3 na dokumenty související s ESRB se přijmou do
17. června 2011.
Článek 8
Ustanovení o přezkumu
Rada na základě zprávy Komise přezkoumá toto nařízen do
17. prosince 2013. Po obdržení stanoviska ECB a stanoviska ev
ropských orgánů dohledu stanoví, zda je třeba toto nařízení
pozměnit.
Článek 9
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení se použije ode dne 16. prosince 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 17. listopadu 2010.
Za Radu
předseda
D. REYNDERS

(1) Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 42.

