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DOPORUČENÍ

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 24. února 2014
o

organizaci

přípravných

opatření pro shromažďování podrobných
Evropským systémem centrálních bank

údajů

o

úvěrech

(ECB/2014/7)
(2014/C 103/01)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na
článek 5.1 a čl. 34.1 třetí odrážku tohoto statutu,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických infor
mací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Na základě rozhodnutí ECB/2014/6 (2) může Evropská centrální banka (ECB) provést určitá přípravná
opatření s cílem zavést dlouhodobý rámec pro předávání podrobných údajů o úvěrech v rámci Evropského
systému centrálních bank (ESCB) pro stanovené statistické účely.

(2)

Účinné provedení tohoto dlouhodobého rámce bude záviset na spolupráci všech zúčastněných
jakož i na tom, aby všichni tito členové používali stejné standardy kvality. Národní centrální
ských států, jejichž měnou není euro, které se připravují na účast na tomto rámci, by měly
vání přípravných opatření v souladu s rozhodnutím ECB/2014/6 spolupracovat mezi sebou,
centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro, a s ECB,

členů ESCB,
banky člen
při uplatňo
s národními

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

I.
Definice
Pro účely tohoto doporučení má pojem „podrobné údaje o úvěrech“ stejný význam jako v rozhodnutí
ECB/2014/6.
II.
Poskytování statistických informací
Adresáti tohoto doporučení se vyzývají, aby postupovali podle ustanovení obsažených v rozhodnutí ECB/2014/6,
jež jsou určena národním centrálním bankám.
(1) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Rozhodnutí ECB/2014/6 ze dne 24. února 2014 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech
Evropským systémem centrálních bank (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
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III.
Závěrečné ustanovení
Toto doporučení je určeno národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou není euro, které se
připravují na účast na dlouhodobém rámci pro předávání podrobných údajů o úvěrech v rámci ESCB.
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 24. února 2014.

Prezident ECB
Mario DRAGHI

