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Hlavní výsledky zasedání Rady 

Rada schválila závěry o reformě evropského rámce dohledu nad finančními službami a souhlasila 
s jejich předložením Evropské radě (na zasedání konajícím se ve dnech 18. a 19. června) spolu 
s některými otázkami, které zůstávají otevřené. 

Závěry stanoví postoj Rady ke sdělení Komise o evropském finančním dohledu, které vychází 
z doporučení de Larosièrovy skupiny. ,ový rámec je zaměřen na posílení systému dohledu 
a obnovení důvěry ve finanční systém po globální finanční krizi. Tento rámce zahrnuje zřízení: 

– Evropského výboru pro systémová rizika, který by průběžně hodnotil stabilitu finančního 
systému jako celku . V případě potřeby bude výbor vydávat varování ohledně rizik 
a doporučení pro tvůrce politik a orgány dohledu a bude monitorovat opatření na ně 
navazující; 

– tří evropských orgánů dohledu, zabývajících se bankovnictvím, pojišťovnictvím a odvětvím 
cenných papírů, které by pracovaly ve spojení s orgány dohledu členských států, mj. na 
přípravě technických norem, zajišťovaly jednotné uplatňování práva EU a řešily spory 
mezi orgány dohledu členských států. 

Komise byla požádána, aby předložila legislativní návrhy s cílem zajistit, že nový rámec dohledu 
bude zaveden v průběhu příštího roku. 

Rada přijala závěry o mezinárodním financování opatření v oblasti změny klimatu, jež budou 
rovněž předloženy Evropské radě, a dále závěry o mezinárodní podpoře řádné správy v daňové 
oblasti. 
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 � Pokud byly prohlášení, závěry nebo usnesení formálně přijaty Radou, je to uvedeno v záhlaví daného bodu 

a text se nachází v uvozovkách. 
 � Dokumenty, na něž se v textu odkazuje, jsou k dispozici na internetové stránce Rady 

http://www.consilium.europa.eu. 
 � Akty přijaté s prohlášeními do zápisu z jednání Rady, která mohou být zveřejněna, jsou označeny 

hvězdičkou; tato prohlášení jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce Rady nebo je lze získat z 
tiskového oddělení. 
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ÚČAST�ÍCI 

Vlády členských států a Evropská komise byly zastoupeny takto: 

Belgie: 
Jean DE RUYT stálý zástupce 

Bulharsko: 
Bojko KOCEV stálý zástupce 

Česká republika: 
Eduard JANOTA ministr financí 
Tomáš ZÍDEK náměstek ministra financí, sekce Mezinárodní vztahy 

a finanční politika 
Peter CHRENKO náměstek ministra financí, odbor daňové a celní politiky 
Klára HÁJKOVÁ náměstkyně ministra financí, odbor finančních služeb 

Dánsko: 
Claus Hjort FREDERIKSEN ministr financí 

�ěmecko: 
Peer STEINBRÜCK spolkový ministr financí 

Estonsko: 
Jürgen LIGI ministr financí 

Irsko: 
Rory MONTGOMERY stálý zástupce 

Řecko: 
Ioannis PAPATHANASIOU ministr hospodářství a financí 

Španělsko: 
Elena SALGADOVÁ místopředsedkyně vlády a ministryně hospodářství 

Francie: 
Christine LAGARDEOVÁ ministryně hospodářství, financí a zaměstnanosti 

Itálie: 
Giulio TREMONTI ministr hospodářství a financí 

Kypr: 
Charilaos STAVRAKIS ministr financí 

Lotyšsko: 
Einars REPŠE ministr financí 

Litva: 
Algirdas Gediminas ŠEMETA ministr financí 

Lucembursko: 
Luc FRIEDEN ministr spravedlnosti, ministr pro státní finance a rozpočet 

Maďarsko: 
Péter OSZKÓ ministr financí 

Malta: 
Tonio FENECH ministr financí, hospodářství a investic 

�izozemsko: 
Wouter BOS ministr financí, místopředseda vlády 

Rakousko: 
Josef PRÖLL vicekancléř a spolkový ministr financí 

Polsko: 
Jan VINCENT-ROSTOWSKI ministr financí 

Portugalsko: 
Manuel LOBO ANTUNES stálý zástupce 
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Rumunsko: 
Cosmin COMAN státní tajemník, ministerstvo financí 

Slovinsko: 
Franc KRIŽANIČ ministr financí 

Slovensko: 
Ján POČIATEK ministr financí 

Finsko: 
Jyrki KATAINEN místopředseda vlády, ministr financí 

Švédsko: 
Anders BORG ministr financí 
Mats ODELL ministr pro místní vládu a finanční trhy 

Spojené království: 
Alistair DARLING ministr financí (Chancellor of the Exchequer) 

 

Komise: 
Joaquín ALMUNIA člen Komise 
Charlie McCREEVY člen Komise 
László KOVÁCS člen Komise 
Neelie KROESOVÁ členka Komise 

 

Další účastníci: 
Jean-Claude TRICHET prezident Evropské centrální banky 
Philippe MAYSTADT prezident Evropské investiční banky 
Thomas WIESER předseda Hospodářského a finančního výboru 
Christian KASTROP předseda Výboru pro hospodářskou politiku 
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PROJED�ÁVA�É BODY 

HOSPODÁŘSKÁ A FI�A�Č�Í SITUACE 

Aktuální informace o současné situaci 

Rada vyhodnotila hospodářskou situaci a nejnovější vývoj v oblasti finančních trhů, přičemž 
vycházela z aktualních informací předložených Komisí a Evropskou centrální bankou. 

Rada byla rovněž informována Komisí o jejích záměrech, pokud jde o postupy rozpočtového 
dohledu s ohledem na nejnovější fiskální oznámení ze strany členských států. 

Mezinárodní účetní standardy 

Rada pořádala výměnu názorů, které se zúčastnili Sir David Tweedie, předseda Rady pro 
mezinárodní účetní standardy (IASB), a Gerrit Zalm, předseda správců nadace, orgánu dohledu 
IASB, a jejímž předmětem byly mezinárodní standardy používané pro oceňování finančních 
nástrojů. 

Během diskuse ministři znovu zopakovali výzvu, kterou učinili na neformálním zasedání konaném 
v Praze ve dnech 3. a 4. dubna vůči tvůrcům standardů, aby naléhavě usilovali o zajištění jasnosti 
a důslednosti při uplatňování standardů používaných pro oceňování aktiv na narušených 
a nečinných trzích. 
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PŘÍPRAVA ZASEDÁ�Í EVROPSKÉ RADY 

Evropský rámec dohledu nad finančními trhy 

Rada schválila níže uvedené závěry a souhlasila s jejich předložením Evropské radě (na zasedání 
konajícím se ve dnech 18. a 19. června). 

„Na svém zasedání ve dnech 19. a 20. března 2009 Evropská rada posoudila zprávu vypracovanou 
skupinou na vysoké úrovni pro dohled, které předsedal Jacques de Larosière, s ohledem na následné 
sdělení Komise nazvané „Urychlit oživení evropské ekonomiky“ a shodla se na závěru, „že je nutné 
zlepšit regulaci finančních institucí v EU a dohled nad nimi a že základem pro tuto činnost je zpráva 
Skupiny na vysoké úrovni pro finanční dohled vedené Jacquesem de Larosièrem. Rada se pověřuje, 
aby projednala uvedenou zprávu i návrhy Komise týkající se posílení regulace finančního sektoru 
EU a dohledu nad ním, s cílem přijmout první rozhodnutí na zasedání Evropské rady v červnu 
roku 2009. Podrobnější legislativní návrhy budou následně předloženy na podzim.“ 

Na základě výše uvedených skutečností Rada projednala mj. sdělení Komise o „evropském 
finančním dohledu“ ze dne 27. května 2009 a dospěla k těmto závěrům: Rada souhlasí s cíli 
stanovenými ve sdělení Komise a zdůrazňuje, že finanční stabilita, regulace a dohled v členských 
státech a v EU musí být posíleny ambiciózním způsobem, který zajistí důvěru, účinnost, 
odpovědnost a soulad s rozdělením odpovědnosti za finanční stabilitu, s ohledem na odpovědnost 
ministrů financí v této oblasti. 

Rada ZDŮRAZŇUJE potřebu vyváženého posouzení všech relevantních systémových rizik, která 
by mohla mít dopad na finanční stabilitu, a JE TOHO NÁZORU, že Hospodářský a finanční výbor 
by měl být pravidelně a včas informován o analýzách Evropského výboru pro systémové rizika 
a evropských orgánů dohledu s cílem připravit jednání Rady a poskytnout Radě včasná politická 
vodítka. Pokud by to považovala za vhodné, mohla by Rada vyzvat Evropský výbor pro systémová 
rizika a evropské orgány dohledu, aby se zaměřily na určité konkrétní otázky. 

Ohledně zřízení Evropského výboru pro systémová rizika: 

1. Rada SOUHLASÍ s tím, že by měl být zřízen nezávislý orgán pro obezřetnostní dohled na 
makroúrovni zahrnující všechny finanční sektory, tj. Evropský výbor pro systémová rizika 
(ESRB), který by neměl právní subjektivitu a který by byl – aniž by byla dotčena úloha 
a odpovědnosti stávajících orgánů – pověřen těmito úkoly: 
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i. definovat veškeré relevantní informace pro určení, sledování a hodnocení 
potenciálních hrozeb a rizik týkajících se finanční stability v EU, jež vyplývají 
z makroekonomického vývoje a vývoje v rámci finančního systému jako celku, a mít 
k těmto informacím přístup a analyzovat je nebo je případně shromažďovat; 

ii. určovat tato rizika a stanovovat jejich priority; 

iii. vydávat varování ohledně rizik určená tvůrcům politik a orgánům dohledu, pokud se 
rizika budou jevit závažná; 

iv. v případě potřeby vydávat doporučení nebo rady ohledně opatření, v příslušných 
případech i opatření legislativní povahy, která by měla být přijata v reakci na zjištěná 
rizika; 

v. provádět povinné sledování požadovaných činností navazujících na varování 
a doporučení, a 

vi. zajišťovat účinný kontakt s MMF, Radou pro finanční stabilitu a s protějšky ze 
třetích zemí. 

2. Rada SE DOMNÍVÁ, že varování a doporučení týkající se rizik ohrožujících finanční 
stabilitu by mohla mít obecnou povahu nebo se týkat jednotlivých členských států nebo 
skupin členských států a že by měla být určena Radě a případně novým evropským 
orgánům dohledu, které budou zřízeny v rámci Evropského systému orgánů finančního 
dohledu (ESFS), za účelem přijetí nápravných opatření. Jednání Rady bude připravovat 
Hospodářský a finanční výbor v souladu s úlohou, kterou mu stanoví Smlouva.  

3. Rada BERE NA VĚDOMÍ, že s ohledem na vysokou kvalitu analýz ESRB a účastníky 
zapojené do jeho činnosti se od doporučení ESRB očekává, že budou vyvíjet velký vliv na 
příjemce, jimž budou určena, mimo jiné také prostřednictvím mechanismů, které by 
příjemcům stanovily povinnost poskytnout Radě nebo případně evropským orgánům 
dohledu přiměřené zdůvodnění v případě nečinnosti (zásada „konej, nebo vysvětli“). Bude-
li ESRB danou reakci považovat za nedostatečnou, informuje případně rovněž Radu. 
V jednotlivých případech by ESRB mohl po konzultaci s Radou rozhodnout o zveřejnění 
doporučení. Při provádění těchto procesů by měl být plně zohledněna úloha 
Hospodářského a finančního výboru. 
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4. Rada SOUHLASÍ s tím, že ESRB by měl mít toto složení (více podrobností viz příloha 
k příloze): 

Řídící výbor, jehož složení je rovněž uvedeno v příloze k příloze, stanoví pracovní 
program a připravuje rozhodnutí ESRB.  

Generální rada je složena z 27 guvernérů centrálních bank, prezidenta ECB (a případně 
viceprezidenta – viz příloha k příloze), 3 předsedů evropských výborů orgánů dohledu / 
evropských orgánů dohledu a člena Komise jakožto plnoprávných členů a z předsedy 
Hospodářského a finančního výboru a zástupců vnitrostátních orgánů dohledu (po jednom 
z každého členského státu) jakožto členů bez hlasovacího práva. ESRB bude jednat 
nezávisle a jeho členové se při výkonu svých funkcí řídí obecnými zájmy Společenství. 

5. Rada SE DOMNÍVÁ, že ECB by měla ESRB poskytovat analytickou, statistickou, správní 
a logistickou podporu, která se bude rovněž opírat o technické poradenství centrálních 
bank a orgánů dohledu členských států. ESRB by si případně rovněž mohl vyžádat 
stanoviska zainteresovaných stran ze soukromého sektoru, včetně spotřebitelů.  

6. V zájmu zajištění odpovědnosti Rada ZDŮRAZŇUJE, že je nutné, aby ESRB alespoň 
dvakrát ročně a v případě potřeby častěji podával zprávu Radě a Evropskému parlamentu.  

Pokud jde o zřízení Evropského systému orgánů finančního dohledu: 

7. V návaznosti na cestovní mapy dohodnuté dne 14. května 20081 Rada SOUHLASÍ s tím, 
že doporučení de Larosièrovy skupiny vytvořit Evropský systém orgánů finančního 
dohledu (ESFS) by měla být neprodleně provedena a dokončena. Za tímto účelem Rada 
vyzývá Komisi a všechny ostatní příslušné strany, aby vyvíjely vhodné iniciativy, jež by 
měly mít mimo jiné tyto cíle: 

– zlepšení kvality dohledu a posílení národních orgánů dohledu tím, že se zahájí proces 
vedoucí k daleko silnějším a jednotným pravomocím pro režimy dohledu a sankcí 
v členských státech, který by v maximální možné míře zharmonizoval kompetence, 
mandáty a pravomoci orgánů dohledu; 

                                                

1 Viz dokument 9056/08 EF 27 ECOFIN 158 + COR 1. 
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– posílení dohledu nad přeshraničními skupinami tím, že se do konce roku 2009 
dokončí zřizování kolegií orgánů dohledu pro všechny významné přeshraniční 
finanční firmy v EU; 

– dosažení pokroku při zavádění jednotného kodexu obsahujícího základní soubor 
pravidel a norem platných v celé EU a přímo použitelných pro všechny finanční 
instituce působící na vnitřním trhu, aby byly určeny a odstraněny klíčové rozdíly ve 
vnitrostátních právních předpisech.  

8. Rada DOPORUČUJE, aby Evropský systém orgánů finančního dohledu byl vytvořen jako 
funkční evropská síť se sdílenými a vzájemně se posilujícími odpovědnostmi. Na úrovni 
EU by se ze stávajících evropských výborů orgánů dohledu (Evropský výbor regulátorů 
trhů s cennými papíry (CESR), Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS) 
a Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním 
pojištěním (CEIOPS)) měly stát evropské orgány dohledu, které by měly právní 
subjektivitu podle právních předpisů Společenství: evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA), evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) 
a evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Vnitrostátní orgány dohledu by měly 
i nadále odpovídat za každodenní dohled nad jednotlivými firmami. Měl by být zřízen 
řídící výbor evropských orgánů dohledu, který by posílil vzájemné porozumění, spolupráci 
a soudržnost přístupů dohledu, zejména ve vztahu k finančním konglomerátům, 
a koordinoval nezbytné sdílení informací mezi evropskými orgány dohledu a ESRB. 

9. Rada ZDŮRAZŇUJE, že aniž je dotčeno uplatňování právních předpisů Společenství a při 
současném uznání možných nebo podmíněných závazků, které z toho mohou pro členské 
státy vyplývat, by rozhodnutí přijímaná podle výše uvedených mechanismů neměla 
zasahovat do povinností členských států ve fiskální oblasti. Rámec pro výkon výše 
uvedených pravomocí by měl být souběžně se zřízením evropských orgánů dohledu 
vyčerpávajícím způsobem a velmi podrobně vymezen v příslušných odvětvových právních 
předpisech. Veškerá závazná rozhodnutí evropských orgánů dohledu nebo Komise navíc 
musí podléhat přezkumu ze strany soudů Společenství. Rada SE DOMNÍVÁ, že vzhledem 
k výše uvedenému by evropským orgánům dohledu měly být svěřeny tyto úkoly 
a pravomoci: 

i. zajišťování toho, aby vnitrostátní orgány dohledu uplatňovaly jednotný soubor 
harmonizovaných pravidel a soudržných postupů dohledu, a to dvěma prostředky: 

a) vypracováváním závazných harmonizovaných technických norem v oblastech, které 
budou určeny v právních předpisech Společenství. Tyto normy by se měly používat 
od stanoveného data, za předpokladu, že je Komise potvrdí; 
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b) vypracováváním nezávazných norem, doporučení a výkladových pokynů, které by 
příslušné vnitrostátní orgány uplatňovaly při přijímání jednotlivých rozhodnutí; 

ii. zajišťování společné kultury dohledu a soudržných postupů v oblasti dohledu: 

Evropské orgány dohledu by měly odpovídat za tvorbu společné evropské kultury dohledu 
a soudržných postupů v oblasti dohledu a za zajišťování jednotných metod a soudržných 
přístupů v rámci všech skupin, a to mimo jiné: 

– vydáváním pokynů ohledně praktických otázek týkajících se dohledu za účelem 
vytvoření společného rámce dohledu; 

– ex ante koordinací analýz rizik a chování finančních institucí a skupin, které se 
provádějí v rámci dohledu; 

– prováděním srovnávací analýzy mezi finančními institucemi a skupinami s cílem 
zajistit soulad výsledků v oblasti dohledu; 

– případnou účastí ve funkci pozorovatele na jednáních kolegií orgánů dohledu s cílem 
určit a vyřešit možné nejednotnosti; 

– shromažďováním praktických otázek, které vyvstanou při provádění právních 
předpisů Společenství a norem evropských orgánů dohledu, a zajišťováním 
jednotného výkladu v rámci celého jednotného trhu; 

– rozvojem společné odborné přípravy pracovníků orgánů dohledu a výměn těchto 
pracovníků v daleko širším měřítku;  

– aniž je dotčena úloha evropských orgánů, měly by mít evropské orgány dohledu 
určitou úlohu v mezinárodních otázkách, včetně technických opatření a posuzování 
rovnocennosti; 

iii. shromažďování informací týkajících se obezřetnostního dohledu na mikroúrovni: 

Evropské orgány dohledu by měly odpovídat za definování, shromažďování a agregování 
veškerých relevantních informací týkajících se obezřetnostního dohledu na mikroúrovni, 
které vydávají vnitrostátní orgány dohledu.  
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Za tímto účelem by měly evropské orgány dohledu vytvořit a spravovat centrální 
evropskou databázi. Informace by byly k dispozici příslušným orgánům působícím 
v kolegiích orgánů dohledu a s výhradou zvláštních dohod o ochraně důvěrnosti by měly 
být sdíleny s ESRB. Komise se vyzývá, aby ověřila, v jakém rozsahu by bylo nutné 
pozměnit stávající odvětvové právní předpisy; 

iv. zajišťování jednotného uplatňování pravidel EU v případech, které budou dále jasně 
upřesněny v právních předpisech Společenství, jako například v těchto situacích: 

a) zjevné porušení práva EU nebo norem evropských orgánů dohledu: 

Aniž jsou dotčeny postupy stanovené ve Smlouvě o ES pro zajištění souladu s právem 
Společenství, měl by být zaveden mechanismus pro řešení nesouladu s právem 
Společenství, kdy vnitrostátní orgán dohledu jedná způsobem, který je považován za 
zjevně odchylný od stávajících právních předpisů Společenství a závazných 
harmonizovaných technických norem evropských orgánů dohledu. 

Tento mechanismus by měl evropským orgánům dohledu umožnit přijímat doporučení 
určená příslušnému vnitrostátnímu orgánu dohledu. V případě přetrvávajícího nesouladu 
s právními předpisy Společenství by Komise mohla vyžadovat, aby vnitrostátní orgán 
dohledu přijal konkrétní opatření nebo se určitého jednání zdržel, tak aby byl obnoven 
soulad s právními předpisy Společenství; 

b) neshoda mezi vnitrostátními orgány dohledu nebo uvnitř kolegia orgánů dohledu:  

V případě odlišných stanovisek vnitrostátních orgánů dohledu týkajících se řádného 
prosazování právních předpisů EU nebo v případě odlišných stanovisek vnitrostátních 
orgánů dohledu v kolegiu by evropské orgány dohledu měly usnadňovat dialog a pomáhat 
orgánům dohledu při hledání společné dohody. Naprostá většina podporuje návrh, aby 
v případě, že vnitrostátní orgány dohledu nebo kolegium nejsou ani po dohodovací fázi 
schopny dosáhnout dohody, danou záležitost vyřešily evropské orgány dohledu 
prostřednictvím závazného rozhodnutí. Ostatní členské státy s tímto přístupem nesouhlasí, 
neboť se domnívají, že by tím mohlo dojít k zásahu do povinností členských států ve 
fiskální oblasti. Připravovaný právní text Komise by měl přesně vymezit oblast působnosti 
a postupy tohoto mechanismu a zajistit, aby tyto pravomoci nezasahovaly do povinností 
členských států ve fiskální oblasti;  
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iv. využívání plných pravomocí v oblasti dohledu vůči některým konkrétním 
panevropským subjektům: 

Naprostá většina podporuje přístup, aby Komise navrhla právní předpisy EU, které by 
evropským orgánům dohledu svěřily odpovědnost za shvalování některých zvláštních 
subjektů s panevropskou působností, jako například ratingových agentur a zúčtovacích 
středisek ústředních protistran v EU, a za dohled nad nimi. Ostatní členské státy s tímto 
přístupem nesouhlasí, neboť se domnívají, že by tím mohlo dojít k zásahu do povinností 
členských států ve fiskální oblasti. Všechny členské státy souhlasí s tím, že tyto plné 
dohlížecí pravomoci by neměly být rozšiřovány na finanční konglomeráty, banky, 
pojišťovny nebo investiční společnosti a další finanční instituce, jejichž úpadek by mohl 
znamenat fiskální zátěž pro členské státy. Připravovaný právní text Komise by měl přesně 
vymezit oblast působnosti a postupy tohoto mechanismu a zajistit, aby tyto pravomoci 
nezasahovaly do povinností členských států ve fiskální oblasti; 

v. zajišťování koordinované reakce v krizových situacích: 

Komise se vyzývá, aby posoudila, jakým způsobem by evropské orgány dohledu mohly 
hrát významnou úlohu koordinace mezi orgány dohledu v krizových situacích, mimo jiné 
usnadňováním spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány a v případě 
potřeby plněním funkce prostředníka, při plném respektování odpovědnosti vnitrostátních 
orgánů za udržení finanční stability a krizové řízení ve vztahu k možným fiskálním 
důsledkům a plném respektování povinností centrálních bank, zejména pokud jde 
o poskytování krizové pomoci v oblasti likvidity. Naprostá většina podporuje návrh, aby 
Komise posoudila, zda by evropské orgány dohledu měly mít v krizových situacích 
pravomoc přijímat zvláštní mimořádná rozhodnutí, například omezování short-sellingu, jež 
by měla být definována v právu Společenství. Ostatní členské státy s tímto přístupem 
nesouhlasí, neboť se domnívají, že by tím mohlo dojít k zásahu do povinností členských 
států ve fiskální oblasti. Nadcházející přezkum Komise by měl přesně řešit oblast 
působnosti a postupy tohoto mechanismu a zajistit, aby tyto pravomoci nezasahovaly do 
povinností členských států ve fiskální oblasti.  
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10. Rada ZDŮRAZŇUJE, že klíčové je zajistit nezávislost evropských orgánů dohledu ve 
vztahu k vnitrostátním orgánům jiným než orgánům dohledu a ve vztahu k evropským 
orgánům. Evropské orgány dohledu by měly mít vlastní samostatný rozpočet přiměřený 
jejich povinnostem a měly by se řídit pravidly, která zajistí jejich efektivnost, nezávislost 
a odpovědnost Radě, Evropskému parlamentu a Komisi. Svým složením by měly vycházet 
ze stávajících evropských výborů orgánů dohledu, a skládat se tedy ze zástupců na vysoké 
úrovni ze všech příslušných vnitrostátních orgánů dohledu. Jejich přesné řízení, organizaci 
a financování by měly stanovit vhodné právní předpisy Společenství. Každý z nich by 
rovněž měl mít svého předsedu vykonávajícího tuto funkci na plný úvazek. 

11. Rada PODPORUJE urychlení práce na vytvoření komplexního přeshraničního rámce pro 
posílení systémů pro řízení finančních krizí v EU a vybízí Komisi, aby v této souvislosti 
předložila vhodné návrhy, včetně návrhů týkajících se systémů záruk a likvidace 
finančních institucí, a Hospodářský a finanční výbor, aby na základě zkušeností 
z memoranda o porozumění týkajícího se přeshraniční finanční stability ve své činnosti 
v této oblasti pokračoval .  

DALŠÍ KROKY: 

Rada SE DOMNIVÁ, že by Komise měla veškeré nezbytné návrhy předložit nejpozději do začátku 
podzimu roku 2009. Návrhy právních předpisů na zřízení ESRB a evropských orgánů dohledu by 
měly přesně stanovit mimo jiné výše uvedené aspekty týkající se jejich organizace a struktury a dále 
mechanismy, na jejichž základě by byla mezi ESRB a evropskými orgány dohledu zajištěna úzká 
spolupráce. Cílem by mělo být, aby tento nový systém pro evropský finanční dohled, zahrnující 
složky obezřetnostního dohledu na makroúrovni i mikroúrovni, byl v průběhu roku 2010 plně 
zaveden. Tyto závěry nepředjímají volbu právního základu pro zřízení struktur finančního dohledu, 
který lze určit pouze v návaznosti na obsah a cíle příslušných legislativních návrhů. Rada 
SOUHLASÍ  s tím, že fungování ESRB a ESFS by mělo být přezkoumáno nejpozději tři roky po 
jejich zřízení. 

Navrhované složení ESRB a jeho řídícího výboru: 

Řídící výbor má toto složení: 

– předseda a místopředseda ESRB; 

– dva další členové ESRB z řad zástupců centrálních bank (jeden z členského státu eurozóny 
a jeden z členského státu mimo eurozónu); 
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– předsedové tří nových evropských orgánů dohledu; 

– člen Komise; 

– předseda Hospodářského a finančního výboru. 

Generální rada má toto složení: 

– předseda: prezident ECB (nebo alternativně guvernér (zvolený členy ESRB)); 

– místopředseda: zvolený členy ESRV; 

– guvernéři 27 národních centrálních bank; 

– prezident ECB (je-li prezident ECB předsedou ESRB, zastupoval by ECB její 
viceprezident); 

– předsedové tří evropských orgánů dohledu; 

– člen Evropské komise; 

– předseda Hospodářského a finančního výboru*; 

– zástupce vnitrostátních orgánů dohledu* doprovázející guvernéra centrální banky ve 
složení 1 + 1. 

Řídícímu výboru rovněž předsedá předseda ESRB nebo v případě jeho nepřítomnosti 
místopředseda. 

*Členové bez hlasovacího práva“ 
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Plán evropské hospodářské obnovy 

Rada schválila zprávu určenou pro zasedání Evropské rady (konající se ve dnech 18. a 19. června), 
která se týká provádění plánu evropské hospodářské obnovy, jenž byl dohodnut v prosinci loňského 
roku v reakci na globální finanční krizi a hospodářský útlum (dokument 10771/09). 

Rada rovněž vzala na vědomí zprávu Evropské investiční banky o její reakci na nedávné trendy 
v oblasti hospodářských podmínek (dokument 10583/09). 

Plán evropské hospodářské obnovy tvoří rámec pro opatření přijatá jednotlivými členskými státy 
v reakci na jejich specifické podmínky a stanoví řadu opatření, která mají být přijata na úrovni EU. 
Na svém zasedání konaném ve dnech 19. a 20. března tohoto roku konstatovala Evropská rada, že 
bylo dosaženo dobrého pokroku, a požádala Komisi a Radu, aby hodnotily a sledovaly provádění 
dohodnutých opatření a podaly o tom v červnu zprávu. 

Celková rozpočtová podpora poskytnutá členskými státy je v současné době odhadována na 
přibližně pět procentních bodů hrubého domácího produktu v letech 2009 a 2010, z čehož téměř 
2 % představují opatření přijatá konkrétně v souvislosti s plánem evropské hospodářské obnovy. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10583.en09.pdf
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Plány podpory bankám  

Rada schválila zprávu určenou pro zasedání Evropské rady (konající se ve dnech 18. a 19. června), 
která hodnotí účinnost plánů podpory bankám přijatých členskými státy s cílem obnovit stabilitu 
a fungování finančních trhů (dokumenty 10772/09 + 10772/09 ADD 1). 

Rada požádala Hospodářský a finanční výbor, aby na svém příštím zasedání (konajícím se ve dnech 
25. a 26. června) dále projednal některé otázky, zejména požadavky na restrukturalizaci bank 
výměnou za státní podporu a ocenění státních záruk, a podal o tom zprávu na červencovém zasedání 
Rady. 

Na svém zasedání konaném ve dnech 19. a 20. března vyzvala Evropská rada Radu, aby posoudila 
účinnost přijatých opatření. Od té doby prováděl Hospodářský a finanční výbor přezkum 
podpůrných opatření a zřídil pracovní skupinu pro posouzení účinnosti opatření a problémů při 
jejich provádění. 

Na počátku celosvětové finanční krize přijala velká většina členských států opatření na podporu 
finančního sektoru zahrnující záruky a rekapitalizaci. Tato opatření jsou definována na úrovni 
členských států v souladu se zásadami stanovenými Radou na jejím zasedání konaném dne 7. října 
loňského roku (viz tisková zpráva 13784/08). Později určitý počet členských států rovněž provedl 
nebo oznámil opatření řešící otázku znehodnocených aktiv. Nezbytná vodítka v tomto ohledu 
zajišťují zásady dohodnuté ministry na zasedání Rady konaném dne 10. února tohoto roku. 

Úroveň veřejných zdrojů, které jsou potenciálně vyčleněny na podpůrná opatření, se v jednotlivých 
členských státech velmi liší; celkové úsilí je značné a představuje 31,4 % hrubého domácího 
produktu. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/08/st13/st13784.cs08.pdf
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Mezinárodní financování opatření týkajících se změny klimatu 

Rada schválila níže uvedené závěry a souhlasila s jejich předložením Evropské radě (na zasedání 
konajícím se ve dnech 18. a 19. června). 

„Rada PŘIPOMÍNÁ své závěry o mezinárodním financování změny klimatu ze dne 
10. března 2009 a závěry Evropské rady ze zasedání ve dnech 19. a 20. března 2009, v nichž se 
zdůrazňuje nutnost podrobněji posoudit mezinárodní mechanismy financování. 

Rada ZDŮRAZŇUJE, že realizace emisního scénáře, který by udržel nárůst globální teploty pod 
2 °C, bude ve všech zemích vyžadovat velmi výrazné úsilí v oblasti zmírňování, a ZNOVU 
POTVRZUJE, že rozvinuté země by měly jít příkladem a stanovit a provádět ambiciózní a závazné 
střednědobé a dlouhodobé cíle, pokud jde o snižování jejich emisí. Rozvojové země by měly 
provádět zásadní politiky a opatření uzpůsobené vnitrostátní situaci s cílem omezit své emise, 
přičemž je budou podporovat rozvinuté země v souladu se zásadami zakotvenými v Rámcové 
úmluvě OSN o změně klimatu. 

Rada ZNOVU OPAKUJE, že hlavním zdrojem finančních prostředků na zmírňování bude 
soukromý sektor. Investice do nízkouhlíkových technologií a doplňující úvěry budou vycházet 
z vhodných politik a právních předpisů, včetně rozsáhlého a likvidního trhu s uhlíkem, a budou 
náležitě přesměrovány, částečně díky výhledům v oblasti úspor nákladů na energii a společných 
přínosů.  

Rada UZNÁVÁ, že za účelem usnadnění úsilí rozvojových zemí v oblasti zmírňování, a to 
i posílením institucionální kapacity, bude nezbytné mezinárodní financování, i pokud jde o šíření 
a rozmístění technologií. 

Rada ZDŮRAZŇUJE, že mezinárodní soukromé a veřejné financování by mělo souviset s úsilím 
jednotlivých zemí o zmírňování a s úrovní rozvoje a mělo by motivovat k dalšímu úsilí 
v přijímajících zemích. Veřejné podpory bude rovněž zapotřebí v zájmu podpory zmírňujících 
opatření v odvětvích, v nichž může být obtížné nebo neefektivní okamžitě vypracovat a zavést 
účinné tržní pobídky, včetně lesnictví. Veřejné financování a investice budou navíc nutné 
k přizpůsobení a k urychlení výzkumu, vývoje a demonstrací pokročilých čistých technologií, 
včetně společného úsilí v oblasti globální výzkumné spolupráce. 
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Rada PŘIPOMÍNÁ významný rozsah potřeb, jak je naznačila Komise a další příslušné orgány a jak 
byly uvedeny v závěrech Rady ve složení pro životní prostředí z března roku 2009. Úkolem je 
zvýšit částky potřebné k pokrytí dodatečných nákladů v souvislosti s globálními činnostmi v oblasti 
klimatu. Rada ZDŮRAZŇUJE, že ještě větší výzvou je účinná správa financí a jejich směrování do 
činností a opatření v oblasti klimatu (realizace hodnoty klimatu za peníze určené na opatření v této 
oblasti). Finanční podpora v souvislosti se zmírňováním poskytovaná rozvojovým zemím 
prostřednictvím mechanismů trhu s uhlíkem a z veřejných prostředků by měla být plně uznána 
a postupem času zvýšena v závislosti na úrovni náročnosti kodaňské dohody, náročnosti strategií 
rozvoje nízkouhlíkového hospodářství přijatých rozvojovými zeměmi a postupného dosahování 
podstatného a zvyšujícího se snížení emisí. 

Rada se zájmem očekává další práci a ZDŮRAZŇUJE hlavní zjištění vyplývající ze zprávy 
Hospodářského finančního výboru a Výboru pro hospodářskou politiku o mezinárodních 
mechanismech na podporu politiky v oblasti klimatu v zájmu zajištění účelných, účinných 
a spravedlivých mechanismů financování zmírňování:  

Všechny země kromě nejméně rozvinutých zemí by měly spravedlivým dílem přispět 
k mezinárodnímu financování opatření týkajících se klimatu v rozvojových zemích, přičemž 
rozvinuté země půjdou příkladem. Hlavními zásadami pro příspěvky by měly být platební 
schopnost a odpovědnost za úrovně emisí1. Provádění by mohlo být založeno na univerzálním, 
komplexním a specifickém klíči pro příspěvky, které by pocházely z obvyklých či nových 
zvláštních zdrojů. Příspěvky podle tohoto klíče by se měly postupem času vyvíjet v souladu se 
světovou ekonomikou. Globální nástroje řešící emise v mezinárodní letecké a námořní dopravě by 
rovněž byly vítanou iniciativou. Bez ohledu na její původ by měla veškerá podpora zajišťovaná 
daňovými poplatníky trvale splňovat zásady odpovědnosti, řádného finančního řízení, účelnosti 
a účinnosti. Příspěvky by mohly být poskytovány prostřednictvím různých mnohostranných 
a dvoustranných prováděcích mechanismů na základě jejich komparativních výhod a jejich souladu 
s celkovými cíli úmluvy, což vyžaduje rámec pro hodnocení, vykazování a ověřování financování 
v oblasti zmírňování uvnitř UNFCCC nebo ve spojení s touto úmluvou. 

                                                

1 Tím není dotčeno rozdělení zátěže uvnitř Evropské unie, které bude určeno dostatečně včas 
před konáním kodaňské konference. 
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Komplexní strategie rozvojových zemí pro rozvoj nízkouhlíkového hospodářství, vyjma nejméně 
rozvinutých zemí, týkající se odvětví produkujících významné množství emisí, by měly být 
základem příspěvku rozvojových zemí k celosvětovému úsilí o zmírňování a cestou zajišťující 
přístup k mechanismům podpory. Strategie rozvoje nízkouhlíkového hospodářství by měly určit 
zmírňující opatření uzpůsobená vnitrostátní situaci a opatření, pro něž je požadována podpora. Měly 
by v nich být rovněž začleněny dlouhodobější perspektivy emisních scénářů a související politiky 
v oblasti zmírňování, včetně zavedení obchodování s emisemi v klíčových odvětvích. Je zapotřebí 
vhodných mechanismů pro přezkum, hodnocení a ověřování strategií rozvoje nízkouhlíkového 
hospodářství. Přístup k mechanismům podpory by mohlo usnadnit potvrzení ze strany 
mezinárodního orgánu na vysoké úrovni podle dohody, které by mohlo být v širším kontextu 
přijímáno všemi příslušnými mezinárodními, regionálními a dvoustrannými orgány jako 
doporučená vstupní kritéria pro podporu. Pro výrazné posílení mezinárodního financování je 
nezbytná vlastní činnost rozvojových zemí, zvláště využitím možností snížení emisí se zápornými 
či nízkými náklady, a to zejména ve vyspělejších rozvojových zemích. Strategie by měly být 
vhodně rozlišeny podle schopností a úrovně rozvoje, přičemž by měly minimálně vykazovat 
potenciál postupného přechodu k udržitelnému nízkouhlíkovému hospodářství. 

Specifikace a provádění konkrétních zmírňujících opatření by měly být zaregistrovány na třech 
úrovních: vlastní úsilí, podpořené úsilí a úsilí umožněné na základě finanční podpory a investic 
vzešlých z mezinárodního trhu s uhlíkem. Rozvojové země potřebují komplexní systém pro 
hodnocení, vykazování a ověřování zmírňujících opatření. Rovněž je nezbytné hodnocení, 
vykazování a ověřování mezinárodní podpory. Přidělování podpory by mělo směřovat k systému 
založenému na výsledcích, který by výrazně motivoval k podpoře opatření, která maximalizují 
hodnotu klimatu za peníze určené na opatření v této oblasti, jako jsou mechanismy vycházející ze 
zásady hospodářské soutěže a založené na účinnosti snižování emisí za účelem přístupu k podpoře. 

Měl by být vytvořen nový mechanismus, včetně odvětvových systémů přidělování kreditů 
a obchodování, který by fungoval na úrovni jednotlivých odvětví, zajišťoval environmentální 
integritu, snadnou administrativu potřebnou ke koordinaci úsilí v mnohem širším měřítku 
a napomáhal vyspělejším rozvojovým zemím, aby více přispívaly ke zmírňování. Přidělování 
kreditů jednotlivým odvětvím by mělo být založeno na nepodmíněných cílech, kdy jsou vydávány 
kompenzační kredity za účelem dosažení nižšího množství emisí, než je dohodnutá referenční 
hodnota, která je vhodně stanovena na úrovni nižší, než je běžný trend. Přidělování kreditů 
jednotlivým odvětvím a nepodmíněné cíle by pro rozvojové země představovaly důležitý podnět 
k přijetí vlastních opatření, přičemž by obdržely podporu prostřednictvím kompenzačních kreditů. 
Na projektech založený mechanismus čistého rozvoje by měl být reformován tak, aby zajišťoval 
environmentální integritu a připíval k dosažení skutečného snížení emisí. Vyspělejší rozvojové 
země by měly postupně přejít k odvětvovým mechanismům a na projektech založený mechanismus 
čistého rozvoje by se měl postupně soustředit na nejméně rozvinuté země a oblasti, v nichž nelze 
zavést jiné kreditní mechanismy. Měl by být stanoven systematický přechod k mechanismu pro 
uhlík podle jednotlivých odvětví a v dlouhodobějším horizontu zapojení do systému pro stanovení 
stropů emisí a obchodování s povolenkami na tyto emise. Odvětvový přístup by mohl rovněž řešit 
obavy týkající se přesouvání zdrojů emisí CO2 a napomoci vytvoření vyváženějšího rozdělování 
podpory mezi rozvojové země. 
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Rada rovněž ZDŮRAZŇUJE: 

Účinné politiky přizpůsobování by měly mít za cíl zvyšování odolnosti a zajištění kapacit pro reakci 
na vznikající hrozby a na naléhavá a okamžitá rizika a měly by se přiklonit k dlouhodobým 
strategickým přístupům. V tomto ohledu Rada PŘIPOMÍNÁ svůj návrh týkající se rámce pro 
opatření v oblasti přizpůsobování. Podstatná část financování pro oblasti přizpůsobování by měla 
být v první řadě zaměřena na nejchudší a nejohroženější země v rámci globálního rámce pro 
politiku v oblasti klimatu. Z dlouhodobého hlediska bude větší úsilí o zmírňování vyžadovat menší 
míru přizpůsobování. Podstatná část podpory na přizpůsobení by měla být založena na 
mezinárodních veřejných financích. Dopady boje proti změně klimatu by měly být plně začleněny 
do rozvojových strategií a programů, přičemž by měly být zohledněny poznatky týkající se 
účinnosti pomoci. Finanční podpora opatření na přizpůsobení se změně klimatu a na její zmírňování 
by měla podporovat další opatření v oblasti udržitelného rozvoje. 

Provádění mezinárodního financování změny klimatu, týkající se zmírňování i přizpůsobování, by 
mělo co možná nejvíce využívat stávající a reformované prvky a instituce mezinárodní finanční 
architektury. Je proto třeba pečlivě posoudit potenciál stávajících institucí a mechanismů, a to 
i z hlediska řízení, a nejprve naplánovat jejich reformu a teprve poté zvážit vytvoření nových 
subjektů. Rada UZNÁVÁ, že pro vybudování odolnosti vůči klimatu a vytvoření strategií rozvoje 
nízkouhlíkového hospodářství, včetně přizpůsobení, je nutná opravdová mezinárodní podpora. 

Rada ZNOVU OPAKUJE, že EU je v souvislosti s globální a komplexní dohodou připravena 
přispět spravedlivým dílem k mezinárodní podpoře, a to i prostřednictvím veřejné podpory 
a kompenzačních kreditů v souvislosti s ambiciózními cíli EU v oblasti zmírňování. EU vybízí 
smluvní strany, aby se dohodly na vytvoření spravedlivého a komplexního globálního klíče pro 
příspěvky.  Rada bude Evropské radě nápomocna, aby dostatečně včas před konáním kodaňské 
konference 1) byly určeny postoje EU ohledně hlavních přístupů k financování zmírňujících 
a adaptačních opatření, technologické podpory a budování kapacit, 2) byla stanovena konkrétní 
podoba příspěvku EU a 3) byly určeny zásady rozdělení zátěže mezi členské státy.  

Veškerá uvedená ustanovení mají rovnocenný význam a stejnou hodnotu.“ 
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DA�Ě 

Řádná správa v daňové oblasti 

Rada přijala závěry, které je možné nalézt v dokumentu 10252/4/09 REV 4, v tomto znění: 

„1. Rada bere na vědomí sdělení Komise o podpoře řádné správy v daňové oblasti (dokument 
9281/09), které bylo Radě předloženo dne 5. května 2009, a v návaznosti na své závěry 
z května roku 2008 připomíná, že je důležité provádět zásady řádné správy v daňové 
oblasti, tj. zásady transparentnosti, výměny informací a spravedlivé daňové soutěže, 
jakožto prostředky pro zajištění rovných podmínek a pro boj proti přeshraničním daňovým 
podvodům a únikům. 

2. Rada vítá návrh uvedený v tomto sdělení, aby byla urychlena probíhající práce na 
legislativních návrzích týkajících se směrnice o zdanění příjmů z úspor (dokument 
15733/08), směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (dokument 6035/09) a směrnice 
o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek (dokument 6147/09). 

3. Rada je odhodlána zásady řádné správy v daňové oblasti dále projednávat a podporovat na 
mezinárodní úrovni a ve vztazích se třetími zeměmi, aniž jsou dotčeny pravomoci 
Společenství a členských států. Rada připomíná společný postoj Evropské rady z března 
roku 2009, v němž je v tomto směru zmíněn boj proti daňovým únikům a uplatňování 
vhodných a stupňujících se protiopatření vůči nespolupracujícím jurisdikcím třetích zemí. 

4. Rada připomíná závěry Rady ze dne 10. února 2009 a naléhavě vybízí Komisi, aby 
urychleně předložila výsledek jednání s Lichtenštejnskem ohledně dohody o boji proti 
podvodům. Rada bere na vědomí záměr Komise předložit směrnice pro jednání pro dohody 
o boji proti podvodům s Monakem, Andorrou, San Marinem a Švýcarskem.  

5. Rada vítá rostoucí mezinárodní konsensus, pokud jde o nutnost zlepšit správní spolupráci 
a vzájemnou pomoc v daňové oblasti a uplatňovat standard OECD týkající se výměny 
informací na požádání (čl. 26 odst. 4 a 5 vzorové úmluvy OECD), tj. že poskytnutí 
informací již není možné odmítnout pouze z toho důvodu, že tyto informace jsou v držení 
určitých finančních institucí, nebo pouze z toho důvodu, že dožádaný stát nemá na těchto 
informacích národní zájem. 
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6. Pokud jde konkrétně o probíhající přezkum směrnice o zdanění příjmů z úspor, Rada bere 
na vědomí zprávu předsednictví o pokroku. Rada vítá dosažený pokrok a souhlasí s tím, že 
by se mělo zamezit obcházení předpisů týkajících se zdanění příjmů z úspor a že by se 
v rámci celkové dohody mělo zlepšit fungování zdanění těchto příjmů zejména: 

– rozšířením oblasti působnosti směrnice, která zahrnuje pouze úroky z úspor, 
minimálně na další v podstatě rovnocenné příjmy, 

– zavedením transparentního přístupu k platbám provedeným ve prospěch určitých 
subjektů a právních uspořádání ve třetích zemích a systematičtějším uplatňováním 
povinností platebních zprostředkovatelů v okamžiku obdržení příjmu, a 

– rozsáhlejším využíváním osobních identifikačních čísel a informací o skutečném 
daňovém bydlišti v procesu identifikace, jsou-li tyto informace k dispozici. 

Rada vyzývá k urychlenému pokračování práce s cílem nalézt konstruktivní řešení dosud 
nevyřešených otázek, mj. pokud jde o možné varianty pro zahrnutí určitých pojišťovacích 
produktů, podrobná ustanovení s cílem zajistit zahrnutí některých dani nepodléhajících 
subjektů a právních uspořádání v EU a v závislých a přidružených územích, jakož i otázky 
týkající se dalšího rozhodování. Práce by měly pokračovat, tak aby na podzim roku 2009 
bylo možné dosáhnout vyvážené politické dohody. 

Rada dále vybízí Komisi, aby zahájila konzultace se Švýcarskem, Lichtenštejnskem, 
Andorrou, Monakem a San Marinem ohledně revize jejich příslušných dohod o zdanění 
příjmů s úspor, s cílem zajistit uplatňování rovnocenných opatření v souladu 
s mezinárodními normami a zlepšeními dohodnutými na úrovni EU. 

Rada vybízí členské státy se závislými a přidruženými územími, aby s těmito územími 
vedly konzultace s cílem přimět je uplatňovat v oblasti zdanění příjmů z úspor stejná 
opatření, jaká budou uplatňována na úrovni EU. 

Rada rovněž připomíná, že je stále třeba vyřešit otázku ukončení přechodného období 
v souladu s čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/48/ES s výhradou podmínek v této směrnici 
stanovených. 
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7. Rada rovněž vítá návrhy směrnic o správní spolupráci a vzájemné pomoci při vymáhání 
pohledávek, které rozšiřují jejich oblast působnosti, pokud jde o daně a poplatky, na něž se 
tyto směrnice vztahují, zjednodušují výměnu informací prostřednictvím standardizovaných 
formulářů, formátů a komunikačních kanálů a usnadňují vymáhání pohledávek využitím 
nových nebo zlepšených nástrojů. Rada je připravena oba návrhy dále projednat 
a pokračovat na podzim roku 2009 v úsilí o nalezení takových řešení dosud nevyřešených 
otázek, která budou plně v souladu s normami OECD (článek 26 vzorové úmluvy OECD). 

8. Rada vyzývá budoucí předsednictví, aby na podzim roku 2009 podalo zprávu o pokroku 
v oblasti řádné správy v daňové oblasti.“ 
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JED�Á�Í PŘI ZASEDÁ�Í RADY 

V rámci zasedání Rady se konala tato jednání: 

- Euroskupina  

Ministři členských států eurozóny se zúčastnili zasedání Euroskupiny konaného dne 8. června. 

- Výroční zasedání guvernérů EIB 

Jakožto guvernéři Evropské investiční banky se ministři sešli na výročním zasedání guvernérů EIB. 

* 

* * 

V rámci pracovního oběda projednali ministři přípravy na nadcházející zasedání skupiny G-20, 
zejména pokud jde o reformu Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. 
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OSTAT�Í SCHVÁLE�É BODY 

HOSPODÁŘSKÉ A FI�A�Č�Í VĚCI 

DPH – daňové úniky spojené s dovozem* 

Rada dosáhla politické dohody o směrnici zpřísňující pravidla pro osvobození od daně z přidané 
hodnoty (DPH) při dovozu, které je v současné době předmětem zneužívání prostřednictvím 
podvodného jednání (dokument 10430/09). 

Nová směrnice tvoří součást návrhu Komise na zavedení dvou opatření pro boj proti podvodům 
souvisejícím s přeshraničními plněními. Druhá část navrhovaných opatření se týká společné 
a nerozdílné odpovědnosti, kde jednání pokračují. 

DPH – technické změny 

Rada se dohodla na obecném přístupu, s výhradou stanoviska Evropského parlamentu v prvním 
čtení, s cílem zapracovat technické změny do směrnice 2006/112/ES o společném systému daně 
z přidané hodnoty. 

Rada pověřila své přípravné orgány, aby finalizovaly svůj rozhodovací postup, jakmile Parlament 
vydá své stanovisko. 

Strukturované retailové investiční produkty – závěry Rady 

Rada přijala závěry uvedené v dokumentu 10496/09. 

Rizikové řízení úvěrových institucí 

Rada se rozhodla, že nebude Komisi bránit v přijetí směrnice o technických ustanoveních týkajících 
se rizikového řízení úvěrových institucí.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/09/st10/st10430.cs09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/09/st10/st10496.cs09.pdf
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Mezinárodní účetní standardy 

Rada se rozhodla, že nebude Komisi bránit v přijetí nařízení týkajícího se některých mezinárodních 
účetních standardů.  

Přijetím takového nařízení Evropská unie přijímá změny, které Rada pro mezinárodní účetní 
standardy (IASB) provedla, pokud jde o mezinárodní účetní standard IAS 39 a mezinárodní 
standard účetního výkaznictví IFRS 7.  Nařízení upřesňuje datum účinnosti a přechodná opatření 
změn, pokud jde o oba standardy vydané IASB v říjnu roku 2008. 

DPH – zacházení s pojišťovacími a finančními službami 

Rada vzala na vědomí zprávu o pokroku týkající se dvou souvisejících návrhů, pokud jde zacházení 
s pojišťovacími a finančními službami z hlediska daně z přidané hodnoty (dokument 10219/1/09). 

Zdanění úrokových plateb 

Rada vzala na vědomí zprávu o pokroku týkající se návrhu směrnice o zdanění úrokových plateb 
(dokument 10277/1/09).  

Platební služby v EU – schválení opravy 

Rada schválila opravu směrnice 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu, přijaté Radou 
v říjnu roku 2007 (dokument 9602/09). 

EVROPSKÁ BEZPEČ�OST�Í A OBRA��Á POLITIKA 

Mise EU v Kosovu na podporu právního státu 

Rada přijala společnou akci, kterou se mění společná akce 2008/124/SZBP1 o Misi Evropské unie 
v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO), a navýšila finanční referenční částku 
určenou na krytí výdajů spojených s misí do 14. června 2010 z částky 205 milionů EUR na částku 
265 milionů EUR (dokument 9652/09). 

                                                

1 Úř. věst. L 42, 16.2.2008, s. 92. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/09/st10/st10219-re01.cs09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st09/st09602.en09.pdf
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V únoru roku 2008 Rada přijala výše uvedenou společnou akci, která platí do 14. června 2010. Tato 
společná akce však stanovila finanční referenční částku určenou na krytí výdajů spojených s misí 
pouze do 14. června 2009. 

Mise, která je prováděna v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie, je 
nápomocna kosovským orgánům a justičním i donucovacím orgánům při jejich pokroku směrem 
k udržitelnosti a odpovědnosti a při dalším rozvíjení a posilování nezávislého mnohonárodnostního 
justičního systému a mnohonárodnostní policie a celních orgánů, přičemž zajišťuje, aby tyto orgány 
nepodléhaly politickému vměšování a dodržovaly mezinárodně uznávané normy a evropské 
osvědčené postupy. 

Pro další informace viz rovněž internetové stránky mise EULEX KOSOVO: http://www.eulex-
kosovo.eu/. 

Program cvičení Evropské unie na období 2010 až 2014 

Rada schválila návrh programu cvičení Evropské unie na období 2010 až 2014. Tento program 
bude pro informační účely předán NATO . 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR 

Změna dohody o EHP 

Rada schválila návrh rozhodnutí, které má být přijato smíšeným výborem Evropského 
hospodářského prostoru (EHP) a kterým se mění Protokol 30 k Dohodě o EHP o zvláštních 
ustanoveních o organizaci spolupráce v oblasti statistiky (dokument 9872/09). 

http://www.eulex-kosovo.eu/
http://www.eulex-kosovo.eu/
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/09/st09/st09872.cs09.pdf
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STATISTIKA 

Požadavky na údaje týkající se platební bilance, obchodu službami a zahraničních investic 

Rada se rozhodla nebránit opatřením navrženým Komisí v návrhu nařízení, kterým se mění nařízení 
č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami 
a přímých zahraničních investic, pokud jde o aktualizaci požadavků na údaje (dokument 7774/09). 

Nařízení č. 184/20051 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistik 
Společenství v této oblasti. V důsledku hospodářského a technického vývoje v oblasti platební 
bilance je nutné pravidelně aktualizovat požadavky na údaje a upravit úroveň členění stanovenou 
v tomto nařízení.  

 

                                                

1 Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/09/st07/st07774.cs09.pdf

