
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

ze dne 16. prosince 2015

o koordinačním rámci pro oznamování vnitrostátních opatření makroobezřetnostní politiky 
příslušnými orgány, pro vydávání stanovisek a doporučení ze strany ESRB a o zrušení rozhodnutí 

ESRB/2014/2

(ESRB/2015/4)

(2016/C 97/12)

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 makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systé
mová rizika (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních 
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (2), a zejména na 
článek 458 tohoto nařízení,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvě
rových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 
2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (3), a zejména na články 133, 134, 138 a 139 této směrnice,

s ohledem na doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2015/1 ze dne 11. prosince 2015 o uznávání 
a stanovení sazeb proticyklické kapitálové rezervy pro expozice vůči třetím zemím (4), a zejména na jeho doporučení A, 
doporučení B(3) a doporučení C,

s ohledem na doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2015/2 ze dne 15. prosince 2015 o hodnocení 
přeshraničních účinků opatření makroobezřetnostní politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě (4), a zejména na jeho 
doporučení B až D,

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 (5), a zejména na článek 6 tohoto jednacího řádu,

S ohledem na rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2015/3 ze dne 11. prosince 2015 o hodnocení 
významnosti třetích zemí pro bankovní systém Unie v souvislosti s uznáváním a stanovením sazeb proticyklické kapitá
lové rezervy (4), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) odpovídá za makroobezřetnostní dohled v Unii. V této souvislosti je 
cílem ESRB přispívat k předcházení nebo zmírňování systémových rizik pro finanční stabilitu v Unii včetně rizik 
pocházejících ze zemí mimo Unii. V rámci tohoto úkolu ESRB usiluje o to, aby nedocházelo k regulatorní arbitráži 
a přeshraničním únikům, a to tak, že zajišťuje, aby se na stejná rizika v celé Unii uplatňovaly stejné nebo rovno
cenné makroobezřetnostní požadavky. V zájmu zajištění účinnosti opatření makroobezřetnostní politiky přikládá 
ESRB zvláštní význam třem úkolům. Tyto úkoly jsou jí uloženy právem Unie a/nebo vyplývají z nařízení (EU) 
č. 1092/2010.

(2) Za prvé, článek 133 směrnice 2013/36/EU a článek 458 nařízení (EU) č. 575/2013 ukládají ESRB posoudit vhod
nost opatření makroobezřetnostní politiky před jejich přijetím členskými státy nebo Evropskou centrální bankou 
(ECB).

(3) Za druhé, ESRB posuzuje možné nepříznivé přeshraniční dopady konkrétních opatření makroobezřetnostní poli
tiky, a požádá-li příslušný aktivační orgán o reciprocitu, ESRB vyhodnocuje, zda by měla být konkrétní opatření 
makroobezřetnostní politiky, která členské státy přijaly, recipročně uplatněna v celé Unii v souladu s rámcem sta
noveným doporučením Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2015/2. Podle článku 134 směrnice 
2013/36/EU a článku 458 nařízení (EU) č. 575/2013 mohou členské státy požádat ESRB o vydání doporučení pro 
ostatní členské státy s požadavkem o reciprocitu příslušných opatření obezřetnostní politiky. V souladu se svým 
mandátem může ESRB též doporučit reciprocitu opatření, jejichž reciproční uplatnění závisí na rozhodnutí jedno
tlivých států.

(1) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.
(2) Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
(3) Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.
(4) Anglické znění je k dispozici na internetových stránkách ESRB www.esrb.europa.eu
(5) Úř. věst. C 58, 24.2.2011, s. 4.
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(4) Za třetí, ESRB přispívá k dosažení jednotného přístupu v rámci Unie, pokud jde o sazby proticyklické kapitálové 
rezervy, které se uplatňují na expozice vůči třetím zemím. Na základě článku 138 směrnice 2013/36/EU je ESRB 
konkrétně oprávněna vydávat doporučení s cílem zajistit, aby tyto sazby proticyklické kapitálové rezervy byly 
dostatečné pro potřeby ochrany orgánů Unie před rizikem nadměrného růstu úvěrů ve třetích zemích. Podle 
článku 139 směrnice 2013/36/EU může ESRB vydávat doporučení za účelem dosažení souladu mezi členskými 
státy při výkonu jejich pravomocí udělených uvedeným článkem v oblasti stanovení a uznávání sazeb proticyklické 
kapitálové rezervy pro expozice vůči třetím zemím.

(5) Pokud jde o její první úkol týkající se posuzování vhodnosti určitých opatření makroobezřetnostní politiky před 
jejich přijetím, ESRB ustavila v roce 2014 hodnotící tým, jehož úkolem je tato opatření analyzovat a připravovat 
stanoviska a doporučení. Vzhledem k tomu, že druhý a třetí úkol ESRB mají s jejím prvním úkolem řadu společ
ných aspektů, bylo by vhodné mandát stávajícího hodnotícího týmu rozšířit tak, aby zahrnoval všechny tři úkoly. 
S ohledem na rozšířený mandát hodnotícího týmu je proto rovněž nezbytné upravit složení hodnotícího týmu, 
tak aby disponoval širším rozsahem odborných znalostí. Kromě toho je třeba, aby někteří členové hodnotícího 
týmu, kteří byli jmenováni v souladu s rozhodnutím Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2014/2 (1), pokra
čovali ve funkci až do uplynutí příslušných funkčních období.

(6) S cílem umožnit ESRB výkon těchto tří úkolů se příslušným orgánům doporučuje, aby ESRB oznamovaly opatření 
makroobezřetnostní politiky včetně opatření, která překračují rámec požadavků stanovených právem Unie. Tyto 
požadavky týkající se oznamování jsou stanoveny v čl. 129 odst. 2, čl. 130 odst. 2, čl. 131 odst. 7 a 12, 
článku 133, čl. 134 odst. 2, čl. 136 odst. 7 a článku 160 směrnice 2013/36/EU a v čl. 99 odst. 7 a článku 458 
nařízení (EU) č. 575/2013. V doporučení ESRB/2015/2 se navíc doporučuje, aby příslušné orgány oznamovaly 
ESRB všechna přijatá opatření makroobezřetnostní politiky.

(7) Pracovní postupy hodnotícího týmu ve vztahu ke každému z těchto tří úkolů musí zohledňovat různé časové 
rámce, v nichž má ESRB příslušné úkoly plnit. V souladu s článkem 133 směrnice 2013/36/EU a článkem 458 
nařízení (EU) č. 575/2013 vydá ESRB k dotčenému opatření stanovisko nebo doporučení do jednoho měsíce od 
doručení oznámení. ESRB se bude snažit změnit doporučení ESRB/2015/2 do tří měsíců od oznámení těchto opa
tření. Má-li ESRB za to, že je nutné přijmout opatření týkající se sazby proticyklické kapitálové rezervy pro expo
zice vůči konkrétní třetí zemi, bude usilovat o vydání doporučení do tří měsíců od okamžiku, kdy se o možném 
riziku plynoucím z nadměrného růstu úvěrů v dotčené třetí zemi dozvěděla.

(8) Rozhodnutí ESRB/2014/2 je třeba zrušit a nahradit tímto rozhodnutím s cílem zohlednit tyto dva dodatečné úkoly 
pro hodnotící tým a s tím spojené změny v jeho složení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1. Toto rozhodnutí zavádí obecný procesní rámec pro vydávání stanovisek a doporučení ze strany ESRB v reakci na 
přijetí opatření makroobezřetnostní politiky v Unii v oblastech vymezených v odstavci 2.

2. Účelem tohoto rozhodnutí je vymezit postupy pro analýzu opatření makroobezřetnostní politiky a případně pro 
vydávání:

a) doporučení a stanovisek ESRB k vnitrostátním opatřením makroobezřetnostní politiky v souladu s čl. 133 odst. 14 
a 15 směrnice 2013/36/EU a s čl. 458 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013;

b) změn doporučení ESRB/2015/2 za účelem zahrnutí dodatečných oznámených opatření makroobezřetnostní politiky, 
jejichž reciproční uplatnění bylo doporučeno zejména v souladu s čl. 134 odst. 4 směrnice 2013/36/EU a čl. 458 
odst. 8 nařízení (EU) č. 575/2013;

c) doporučení ESRB týkajících se stanovení a uznávání konkrétní sazby proticyklické kapitálové rezervy pro expozice 
vůči konkrétní třetí zemi zejména v souladu s články 138 a 139 směrnice 2013/36/EU (dále jen „doporučení ESRB 
týkající se konkrétních sazeb proticyklické kapitálové rezervy pro třetí země“).

(1) Rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2014/2 ze dne 27. ledna 2014 o koordinačním rámci pro oznamování vnitro
státních opatření makroobezřetnostní politiky přijatých příslušnými nebo pověřenými orgány a pro poskytování stanovisek a vydá
vání doporučení ze strany ESRB (Úř. věst. C 98, 3.4.2014, s. 3).
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Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1) „přijetí“ má stejný význam jako v oddílu 2 bodě 1 doporučení ESRB/2015/2;

2) „sazba proticyklické kapitálové rezervy“ má stejný význam jako v čl. 128 odst. 7 směrnice 2013/36/EU;

3) systémem „Darwin“ se rozumí interní systém ESRB pro správu dokumentů;

4) „opatření makroobezřetnostní politiky“ má stejný význam jako v oddílu 2 bodě 1 doporučení ESRB/2015/2;

5) „oznámení“ má stejný význam jako v oddílu 2 bodě 1 doporučení ESRB/2015/2;

6) „orgánem, který činí oznámení“ příslušný orgán, který podává oznámení ESRB;

7) „stanoviskem“ se rozumí jakékoli stanovisko, které má ESRB vydat v návaznosti na přijetí oznámení o opatření 
makroobezřetnostní politiky, v souladu s článkem 133 směrnice 2013/36/EU a článkem 458 nařízení (EU) 
č. 575/2013;

8) „reciprocita“ má stejný význam jako v oddílu 2 bodě 1 doporučení ESRB/2015/2;

9) „doporučením“ se rozumí jakékoli doporučení, které má ESRB vydat zejména v souladu s čl. 133 odst. 14, čl. 134 
odst. 4, článkem 138 a článkem 139 směrnice 2013/36/EU a článkem 458 nařízení (EU) č. 575/2013;

10) „příslušný aktivační orgán“ má stejný význam jako v oddílu 2 bodě 1 doporučení ESRB/2015/2;

11) „příslušný orgán“ má stejný význam jako v oddílu 2 bodě 1 doporučení ESRB/2015/2;

12) „příslušný orgán třetí země“ má stejný význam jako v oddílu 2 bodě 1 doporučení ESRB/2015/1;

13) „třetí země“ má stejný význam jako v oddílu 2 bodě 1 doporučení ESRB/2015/1.

Článek 3

Zveřejňování opatření makroobezřetnostní politiky

1. Při podávání oznámení ESRB o přijatých opatřeních makroobezřetnostní politiky, na něž se vztahuje toto rozhod
nutí, používají příslušné orgány vzory zveřejněné na internetových stránkách ESRB. Sekretariát ESRB zveřejňuje opatření 
makroobezřetnostní politiky, která příslušné orgány přijaly, uveřejnily a oznámily ESRB. Orgán, který činí oznámení, 
může požádat, aby tato opatření nebyla z důvodů finanční stability zveřejněna, a vedoucí sekretariátu může tuto žádost 
schválit.

2. Stanoviska a doporučení vydaná v souladu s tímto rozhodnutím, jakož i jakékoli jejich změny se po schválení 
generální radou zveřejňují na internetových stránkách ESRB. Orgán, který činí oznámení, může požádat, aby tato stano
viska, doporučení nebo jakékoli jejich změny nebyly z důvodů finanční stability zveřejněny, a ESRB může této žádosti 
vyhovět. Veřejná doporučení určená příslušným orgánům všech členských států, včetně změn těchto doporučení, se zve
řejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Stanoviska a doporučení ESRB k vnitrostátním opatřením makroobezřetnostní politiky

1. Tento článek se vztahuje na stanoviska a doporučení ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a).

2. Po doručení oznámení podle článku 133 směrnice 2013/36/EU nebo článku 458 nařízení (EU) č. 575/2013 
sekretariát ESRB toto oznámení okamžitě předloží členům generální rady a hodnotícímu týmu prostřednictvím systému 
Darwin.
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3. Do pěti pracovních dnů ECB ode dne doručení oznámení podle odstavce 2 mohou členové generální rady uplatnit 
podstatné výhrady týkající se jakýchkoli negativních externalit, jako jsou nepříznivé přeshraniční dopady oznámeného 
opatření makroobezřetnostní politiky. Členové mohou též oznámit, že jejich orgán, není-li v týmu dosud zastoupen, má 
zájem účastnit se činnosti hodnotícího týmu jako pozorovatel. V zájmu plynulého a účinného postupu jsou členové 
povinni tyto podstatné výhrady uplatnit v pokud možno v anglickém jazyce.

4. Do 12 pracovních dnů ECB ode dne doručení oznámení podle odstavce 2 připraví hodnotící tým hodnocení a návrh 
stanoviska nebo doporučení k vhodnosti opatření makroobezřetnostní politiky s ohledem na příslušné požadavky podle 
směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013 z makroobezřetnostního hlediska a z hlediska finanční stability.

5. Jakmile hodnotící tým dokončí návrh stanoviska nebo doporučení, sekretariát ESRB tento návrh prostřednictvím 
systému Darwin okamžitě předloží všem členům generální rady ke zvážení v rámci písemného řízení. Před přijetím 
rozhodnutí generální rady mohou členové generální rady předložit k návrhu stanoviska nebo doporučení připomínky 
do čtyř pracovních dnů ECB ode dne jeho předložení.

6. Do dvou pracovních dnů ECB ode dne, kdy uplynula lhůta pro předložení připomínek členy generální rady, hod
notící tým zváží, zda je třeba návrh stanoviska nebo doporučení s ohledem na tyto připomínky upravit, a prostřednic
tvím sekretariátu ESRB předloží konečný návrh stanoviska nebo doporučení generální radě.

7. Na základě hodnocení a návrhu vypracovaných hodnotícím týmem rozhodne generální rada o návrhu stanoviska 
nebo doporučení. Není-li svoláno zasedání generální rady v souladu s jednacím řádem ESRB, rozhodne generální rada 
v písemném řízení, v němž se členům generální rady poskytne na hlasování alespoň pět pracovních dnů ECB. Generální 
rada přijme rozhodnutí alespoň jeden pracovní den ECB před uplynutím lhůty jednoho měsíce uvedené v čl. 133 
odst. 14 směrnice 2013/36/EU nebo v čl. 458 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013.

8. Pokud ESRB orgány, které činí oznámení, požádala o poskytnutí dalších informací a obdržené informace neobsa
hují všechny relevantní informace nezbytné k posouzení vhodnosti navrhovaného opatření, včetně jeho souladu 
s příslušnými požadavky podle směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013, může ESRB vydat stanovisko, 
v němž uvede, že není možné posoudit soulad s požadavky směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013. ESRB 
může rovněž vydat negativní stanovisko, popřípadě doporučení.

Článek 5

Doporučení ESRB týkající se reciprocity opatření makroobezřetnostní politiky

1. Tento článek se vztahuje na změny doporučení ESRB/2015/2 ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. b).

2. Do pěti pracovních dnů ECB ode dne, kdy ESRB obdrží žádost členského státu o reciprocitu zejména v souladu 
s čl. 134 odst. 4 směrnice 2013/36/EU nebo čl. 458 odst. 8 nařízení (EU) č. 575/2013, sekretariát ESRB tuto žádost 
předloží prostřednictvím systému Darwin členům poradního technického výboru, generální radě a hodnotícímu týmu.

3. Do pěti pracovních dnů ECB od předání informací uvedených v odstavci 2 mohou členové generální rady ESRB 
prokázat, že oznámené opatření makroobezřetnostní politiky by mělo podstatný nepříznivý přeshraniční dopad v jejich 
jurisdikci, a oznámit, že jejich orgán má zájem účastnit se činnosti hodnotícího týmu jako pozorovatel, není-li jejich 
země dosud zastoupena. V zájmu plynulého a účinného postupu poskytují členové generální rady příslušné informace 
ESRB pokud možno v anglickém jazyce.

4. Do 25 pracovních dnů ECB od předání informací uvedených v odstavci 3 hodnotící tým vyhodnotí, zda je třeba 
přijmout doporučení o reciprocitě, a v případě potřeby připraví návrh změny doporučení ESCB/2015/2. Hodnotící tým 
předloží poradnímu technickému výboru návrh na reciproční uplatnění oznámeného opatření a způsobu, jakým lze 
reciprocity dosáhnout v souladu s doporučením ESRB/2015/2.

a) Má-li hodnotící tým za to, že otázku reciprocity dotčeného opatření je třeba projednat, sekretariát ESRB předloží 
hodnocení hodnotícího týmu spolu s návrhem změny doporučení ESRB/2015/2 poradnímu technickému výboru 
k projednání na jeho zasedání. Projednají se i druhy opatření, kterými mohou ostatní státy zajistit reciprocitu dotče
ného opatření. Není-li ve vnitrostátních právních předpisech všech ostatních členských států k dispozici stejné opa
tření jako to, o něž se jedná, identifikuje hodnotící tým jiná opatření s rovnocenným účinkem, jež mohou příslušné 
orgány uplatňující reciproční postup při vynaložení nejvyššího úsilí použít.
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b) Pokud hodnotící tým dospěje k závěru, že projednání není nutné, protože oznámené opatření je založeno na expozi
cích a je k dispozici ve všech ostatních členských státech, může sekretariát ESRB postoupit návrh změny doporučení 
ESRB/2015/2 prostřednictvím systému Darwin všem členům poradního technického výboru k písemnému řízení. 
V tomto případě bude návrh změny doporučení ESRB/2015/2 vyžadovat reciproční uplatnění daného opatření ze 
strany všech ostatních členských států.

5. Je-li v návaznosti na zasedání poradního technického výboru, v jehož rámci byla reciprocita příslušného opatření 
projednána, nebo v souladu s odst. 4 písm. b) nezbytné provést písemné řízení v poradním technickém výboru, mohou 
členové poradního technického výboru předložit připomínky k návrhu doporučení ve lhůtě pěti pracovních dnů ECB od 
jeho předání prostřednictvím systému Darwin.

6. Sekretariát ESRB v relevantních případech předloží návrh změny doporučení ESRB/2015/2 generální radě ke kon
zultaci prostřednictvím systému Darwin do pěti pracovních dnů ECB ode dne, kdy uplynula lhůta pro předložení připo
mínek poradního technického výboru, nebo do pěti pracovních dnů ECB ode dne zasedání poradního technického 
výboru, na němž byla reciprocita opatření projednávána. Pokud členové poradního technického výboru předloží pod
statné připomínky buď v rámci písemného řízení podle odstavce 5, nebo na zasedání poradního technického výboru, 
může být lhůta pro přípravu návrhu změny doporučení ESRB/2015/2 prodloužena až na 25 pracovních dnů ECB.

7. Generální rada může v relevantních případech poskytnout připomínky k návrhu změny doporučení ESRB/2015/2 
do pěti pracovních dnů ECB ode dne, kdy jí byl návrh předložen.

8. Do pěti pracovních dnů ECB ode dne, kdy uplynula lhůta pro předložení připomínek členy generální rady, sekreta
riát ESRB v relevantních případech buď předloží konečný návrh změny doporučení ESRB/2015/2 generální radě ke 
schválení v rámci písemného řízení, nebo tento návrh předloží ke schválení na zasedání generální rady. Generální rada 
může o návrhu změny doporučení ESRB/2015/2 rozhodnout písemným postupem nebo během zasedání generální rady 
v souladu s článkem 6 rozhodnutí ESRB/2011/1.

Článek 6

Doporučení ESRB týkající se konkrétních sazeb proticyklické kapitálové rezervy pro třetí země

1. Tento článek se vztahuje na doporučení ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. c).

2. Hodnotící tým může být požádán o analýzu úvěrového vývoje v určité třetí zemi, což může vést k vypracování 
návrhu doporučení ESRB ohledně konkrétní sazby proticyklické kapitálové rezervy pro danou třetí zemi, a to v následu
jících případech:

a) pokud příslušný orgán třetí země požádá o uznání sazby kapitálové rezervy ve výši nad 2,5 %;

b) pokud pověřený orgán informuje ESRB v souladu s doporučením A(1) doporučení ESRB/2015/1, nebo pokud 
v případě zemí, které jsou členy Basilejského výboru pro bankovní dohled, sekretariát ESRB zjistí, že příslušný orgán 
třetí země stanovil sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro tuto třetí zemi ve výši nad 2,5 %;

c) pokud pověřený orgán informuje ESRB v souladu s doporučeními A(2) a B(3) doporučení ESRB/2015/1;

d) pokud pověřený orgán informuje ESRB v souladu s doporučením C(1) doporučení ESRB/2015/1, nebo pokud sazba 
proticyklické kapitálové rezervy, kterou stanovil příslušný orgán třetí země, jež je členem Basilejského výboru pro 
bankovní dohled, byla uznána na základě doporučení ESRB a sekretariát ESRB zjistí, že příslušný orgán třetí země 
stanovil nižší sazbu proticyklické kapitálové rezervy;

e) pokud pověřený orgán informuje ESRB v souladu s doporučením C(2) doporučení ESRB/2015/1, nebo pokud sazba 
proticyklické kapitálové rezervy, kterou stanovil příslušný orgán třetí země, jež je členem Basilejského výboru pro 
bankovní dohled, byla stanovena na základě doporučení ESRB a sekretariát ESRB zjistí, že příslušný orgán třetí země 
stanovil nižší sazbu proticyklické kapitálové rezervy;

f) pokud sekretariát ESRB zjistí známky nadměrného růstu úvěrů v jedné ze třetích zemí, které byly identifikovány jako 
významné pro Unii ve smyslu článku 4 rozhodnutí ESRB/2015/3.

3. Do pěti pracovních dnů ECB ode dne, kdy nastane jeden z případů uvedených v odstavci 2, předloží sekretariát 
ESRB prostřednictvím systému Darwin veškeré relevantní informace členům poradního technického výboru, generální 
rady a hodnotícího týmu. Předseda hodnotícího týmu rozhodne, zda a kdy vyrozumět příslušný orgán třetí země 
s cílem pozvat jeho zástupce, aby se zapojil do činnosti hodnotícího týmu jako pozorovatel.
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4. Do pěti pracovních dnů ECB od předání informací uvedených v odstavci 3 mohou členové generální rady ESRB 
prokázat, že jejich členský stát má podstatné expozice vůči dotčené třetí zemi, a oznámit, že mají zájem účastnit se 
činnosti hodnotícího týmu jako pozorovatel, není-li v něm jejich orgán zastoupen. V zájmu plynulého a účinného 
postupu poskytují členové příslušné informace ESRB pokud možno v anglickém jazyce.

5. Do 25 pracovních dnů ECB od předání informací uvedených v odstavci 4 připraví hodnotící tým hodnocení 
potřeby přijmout doporučení ohledně konkrétních sazeb proticyklické kapitálové rezervy, které se použijí ve vztahu 
k dané třetí zemi. Má-li hodnotící tým za to, že je nezbytné přijmout doporučení, přiloží se k hodnocení též návrh 
doporučení. Sekretariát ESRB předloží hodnocení a případně návrh doporučení poradnímu technickému výboru 
k projednání na jeho zasedání nebo prostřednictvím systému Darwin k písemnému řízení.

6. Členové poradního technického výboru mohou vznést k hodnocení a případně k návrhu doporučení připomínky 
do pěti pracovních dnů ECB ode dne, kdy jim byly tyto dokumenty v rámci písemného řízení předloženy.

7. Sekretariát ESRB předloží hodnocení a případně návrh doporučení prostřednictvím systému Darwin generální radě 
ke konzultaci do pěti pracovních dnů ECB ode dne, kdy uplynula lhůta pro předložení připomínek poradního technic
kého výboru, nebo do pěti pracovních dnů ECB ode dne zasedání poradního technického výboru.

8. Členové generální rady mohou vznést k hodnocení a případně k návrhu doporučení připomínky do pěti pracov
ních dnů ECB ode dne, kdy jim byly tyto dokumenty předloženy.

9. Pokud hodnotící tým dospěl k závěru, že je nezbytné přijmout doporučení, a z konzultace s generální radou 
nevzešly žádné podstatné připomínky, sekretariát ESRB do pěti pracovních dnů ECB od dne, kdy uplynula lhůta pro 
předložení připomínek členy generální rady, buď předloží konečný návrh doporučení generální radě ke schválení 
v rámci písemného řízení, nebo jej předloží ke schválení na zasedání generální rady.

10. Pokud z konzultace s generální radou vzešly podstatné připomínky, předloží sekretariát ESRB tuto záležitost 
k projednání na příštím zasedání generální rady.

11. Generální rada může o konečném návrhu doporučení rozhodnout v písemném řízení nebo během zasedání gene
rální rady v souladu s článkem 6 rozhodnutí ESRB/2011/1.

12. Požaduje-li se bezodkladné přijetí rozhodnutí ESRB o konkrétních sazbách proticyklické kapitálové rezervy pro 
expozice vůči konkrétní třetí zemi, může být postup uvedený v odstavcích 3 až 11 zkrácen. Předseda hodnotícího týmu 
může rozhodnout o zkrácení výše uvedeného postupu na žádost orgánu, který činí oznámení, a/nebo na základě 
povahy příslušného rizika pro bankovní systém Unie.

Článek 7

Hodnotící tým

1. Hodnotící tým připravuje hodnocení a návrhy stanovisek nebo doporučení k opatřením makroobezřetnostní poli
tiky, reciprocitě opatření makroobezřetnostní politiky a sazbám proticyklické kapitálové rezervy pro třetí země. Členové 
hodnotícího týmu, jakož i pozorovatelé musí mít dostatečné služební postavení, a to jak z technického, tak i politického 
hlediska.

2. Předsedou hodnotícího týmu je vedoucí sekretariátu ESRB nebo jeho určený zástupce.

3. Hodnotící tým sestává z: a) dvou zástupců sekretariátu ESRB včetně předsedy hodnotícího týmu, b) jednoho 
zástupce dohledové funkce ECB, c) jednoho zástupce makroobezřetnostní funkce ECB, d) jednoho zástupce Evropské 
komise, e) jednoho zástupce Evropského orgánu pro bankovnictví a f) devíti zástupců, z nichž každý zastupuje národní 
centrální banku členského státu. Mezi devíti zástupci národních centrálních bank jsou zástupci národních centrálních 
bank, které jsou členy řídícího výboru, včetně zástupců národních centrálních bank, z nichž je jmenován první místo
předseda ESRB a předseda poradního technického výboru.

4. Na základě nominací z národních centrálních bank, které jsou členy generální rady, jmenuje generální rada devět 
zástupců národních centrálních bank ve smyslu odstavce 3. Tito zástupci jsou jmenováni na stejné období jako zástupce 
jejich orgánu v řídícím výboru; není-li jejich orgán v řídícím výboru zastoupen, jsou tito zástupci jmenováni na období 
tří let. Není-li jejich orgán v řídícím výboru zastoupen, mohou být zástupci národních centrálních bank v hodnotícím 
týmu jmenováni opakovaně.
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5. Všichni ostatní členové hodnotícího týmu jsou jmenováni na dobu neurčitou.

6. Všechny členské instituce ESRB zastoupené v hodnotícím týmu mohou své členy vyměnit nebo mohou jmenovat 
více než jednu osobu v závislosti na požadovaných odborných znalostech a druhu hodnocení, které má hodnotící tým 
provést podle čl. 1 odst. 2. Tyto změny musí schválit předseda hodnotícího týmu. Složení hodnotícího týmu musí zaji
stit vyvážené zastoupení členských států eurozóny a členských států mimo eurozónu.

7. S cílem přispět k diskusi se mohou činnosti hodnotícího týmu účastnit pozorovatelé. Pozorovatelé mohou sestávat 
z nanejvýš dvou zástupců členského státu, jednoho z národní centrální banky a jednoho z příslušného orgánu nebo 
jiných orgánů zastoupených v generální radě ESRB, který buď uplatnil podstatné výhrady v souladu s čl. 4 odst. 3, 
poukázal na to, že příslušné opatření makroobezřetnostní politiky by mělo podstatný nepříznivý přeshraniční dopad na 
vnitrostátní úrovni v souladu s čl. 5 odst. 3, nebo je z členského státu, jenž má podstatné expozice vůči dotčené třetí 
zemi v souladu s čl. 6 odst. 4. Členové generální rady koordinují zastoupení jednotlivých států v hodnotícím týmu 
s příslušnými vnitrostátními orgány, pokud nejsou v generální radě zastoupeny a projednávané opatření spadá do jejich 
působnosti. Připravuje-li se doporučení nebo stanovisko v souladu s čl. 133 odst. 14 a 15 směrnice 2013/36/EU 
a čl. 458 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013, jsou pozorovateli zástupci Komise a Evropského orgánu pro bankovnictví. 
Pozorovatelé hodnotícího týmu mohou rovněž sestávat z nanejvýš dvou zástupců členského státu, který oznámil opa
tření makroobezřetnostní politiky a/nebo požádal o reciprocitu opatření makroobezřetnostní politiky, a to jednoho 
z příslušné národní centrální banky a jednoho z vnitrostátního příslušného orgánu. Jako pozorovatelé mohou být při
zváni též zástupci ze třetích zemí, jejichž sazby proticyklické kapitálové rezervy jsou projednávány; na tyto zástupce se 
musí vztahovat dohody o zachování důvěrnosti.

8. Pokud opatření makroobezřetnostní politiky na vnitrostátní úrovni v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1024/2013 (1) namísto vnitrostátního orgánu oznámí ECB, zastupují ECB dva pozorovatelé a každý dotčený členský 
stát zastupují dva pozorovatelé jmenovaní stejným postupem, jaký je uveden v odstavci 7.

9. S cílem předcházet střetu zájmů při hodnocení opatření makroobezřetnostní politiky podle čl. 1 odst. 2 písm. 
a) dočasně zaniká status člena hodnotícího týmu – aniž by byl tento člen nahrazen – v případě zástupců členských států 
nebo ECB ve všech případech, kdy příslušné orgány dotčeného členského státu nebo ECB oznámily opatření makroobez
řetnostní politiky, uplatnily podstatné výhrady k opatření makroobezřetnostní politiky nebo požádaly o reciproční 
uplatnění opatření makroobezřetnostní politiky, jež má hodnotící tým posoudit.

10. Členové hodnotícího týmu v souladu s čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 5 připravují návrhy stanovisek nebo 
doporučení, o nichž generální rada může hlasovat. Hodnotící tým usiluje o dosažení konsenzu svých členů. Pokud to 
okolnosti vyžadují, může hodnotící tým ve svém hodnocení předkládaném generální radě poskytnout většinové a menši
nové stanovisko.

Článek 8

Přechodná ustanovení

1. Devět zástupců národních centrálních bank, kteří byli jmenováni v souladu s čl. 5 odst. 2 a čl. 5 odst. 8 rozhod
nutí ESRB/2014/2, zůstává ve funkci až do konce počátečních funkčních období uvedených v čl. 5 odst. 8 rozhodnutí 
ESRB/2014/2.

2. Po uplynutí počátečního dvouletého funkčního období dne 27. ledna 2016 budou čtyři dotčení zástupci národ
ních centrálních bank nahrazeni jedním zástupcem z každé ze čtyř národních centrálních bank zastoupených v řídícím 
výboru. Pokud je národní centrální banka, která je zastoupena v řídícím výboru, po 27. lednu 2016 v hodnotícím týmu 
již zastoupena, nahradí jejího člena v hodnotícím týmu zástupce z národní centrální banky, z níž byl jmenován před
seda poradního technického výboru.

3. Po uplynutí počátečního tříletého funkčního období dne 27. ledna 2017 bude pět dotčených zástupců národních 
centrálních bank nahrazeno čtyřmi zástupci ze čtyř národních centrálních bank, kteří jsou jmenováni v souladu s čl. 7 
odst. 4, a jedním zástupcem z národní centrální banky, z níž byl jmenován první místopředseda ESRB.

Článek 9

Zrušení

Tímto rozhodnutím se zrušuje a nahrazuje rozhodnutí ESRB/2014/2.

(1) Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, 
které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).
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Článek 10

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2016.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. prosince 2015.

Předseda ESRB

Mario DRAGHI
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