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(Usnesení, doporučení a stanoviska)

STANOVISKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 26. října 2009
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním
systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika a k návrhu
rozhodnutí Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování
Evropského výboru pro systémová rizika
(CON/2009/88)
(2009/C 270/01)
Úvod a právní základ
Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 6. října 2009 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k: 1)
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem
na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika (1) (dále jen „navrhované
nařízení“) a 2) návrhu rozhodnutí Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se
týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika (2) (dále jen „navrhované rozhodnutí“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko k navrhovanému nařízení je založena na čl. 105 odst. 4 Smlouvy
o založení Evropského společenství, protože navrhované nařízení obsahuje ustanovení, která mají vliv na
příspěvek Evropského systému centrálních bank (ESCB) k řádnému provádění opatření v oblasti dohledu nad
úvěrovými institucemi a stability finančního systému ve smyslu čl. 105 odst. 5 Smlouvy. Pokud jde
o navrhované rozhodnutí, pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 6 Smlouvy.
Jelikož se oba texty týkají zřízení, organizace a fungování Evropského výboru pro systémová rizika (ESRB),
přijala ECB k oběma návrhům z důvodu zjednodušení jediné stanovisko, a to přesto, že se na tyto texty
vztahují odlišné legislativní postupy.

Připomínky obsažené v tomto stanovisku nepředjímají budoucí stanovisko ECB ke třem návrhům nařízení
Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (3), jež jsou
součástí legislativního balíčku, který přijala Komise dne 23. září 2009 a kterým se reformuje evropský
finanční dohled.

V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada
guvernérů.
(1) KOM(2009) 499 v konečném znění.
(2) KOM(2009) 500 v konečném znění.
(3) KOM(2009) 501 v konečném znění, KOM(2009) 502 v konečném znění a KOM(2009) 503 v konečném znění.
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Obecné připomínky
1. ECB obecně podporuje Komisí navrhované nařízení a rozhodnutí, jejichž cílem je zřídit nový orgán
zodpovědný za provádění makroobezřetnostního dohledu v rámci EU, a sice ESRB. Nedávná finanční
krize podle názoru ECB ukázala, že je nutné posílit makroobezřetnostní přístup k regulaci finančního
systému a dohledu nad ním jako celkem. Ukázala rovněž, že je třeba, aby různé zdroje systémového
rizika a jejich důsledky pro finanční systém byly posuzovány komplexně a včas. Tím, že ESRB bude
identifikovat a posuzovat systémová rizika, vydávat včasná varování a doporučení v případě zjištění
významných rizik a sledovat reakce na ně, může zásadně přispět ke stabilitě finančního systému EU
jako celku.

2. Rada Ecofin na zasedání dne 9. června 2009 dospěla k závěru, že „ECB by měla ESRB poskytovat
analytickou, statistickou, správní a logistickou podporu, která se bude rovněž opírat o technické pora
denství centrálních bank a orgánů dohledu členských států“. To zohledňuje doporučení uvedená ve
zprávě o finančním dohledu v EU ze dne 25. února 2009, kterou vypracovala skupina na vysoké
úrovni vedená panem Jacquesem de Larosièrem, a sdělení Komise ze dne 27. května 2009, ve kterém se
navrhuje, aby ECB zajišťovala sekretariát ESRB. Evropská rada na zasedání ve dnech 18. a 19. června
konstatovala, že sdělení Komise a závěry Rady Ecofin stanovují, jakým způsobem dále pokračovat na
cestě k vytvoření nového rámce pro obezřetnostní dohled na makro- i mikroúrovni, a podpořila
vytvoření ESRB.

3. ECB rozhodla, že je připravena zajišťovat sekretariát ESRB a poskytovat ESRB podporu, přičemž
navrhuje, aby tato skutečnost byla zmíněna v odůvodnění navrhovaného nařízení. Účastí všech členů
Generální rady ECB je ECB připravena přispět ve prospěch ESRB makroekonomickými, finančními
a měnovými odbornými znalostmi všech centrálních bank EU. Tento příspěvek bude podpořen činností
ECB a ESCB v oblasti sledování finanční stability, makroekonomické analýzy, shromažďování statistic
kých informací a celkovými synergiemi, pokud jde o odborné znalosti, zdroje a infrastrukturu
v souvislosti se stávající činností centrálních bank v EU.

4. Účast ECB a ESCB v ESRB nezmění prvořadý cíl ESCB podle čl. 105 odst. 1 Smlouvy, kterým je
udržovat cenovou stabilitu. V tomto ohledu ECB poznamenává, že podpůrné činnosti, které bude ECB
pro ESRB vykonávat, neovlivní institucionální, funkční a finanční nezávislost ECB ani plnění úkolů
ESCB podle Smlouvy a statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále
jen „statut ESCB“), zejména úkolů v oblasti finanční stability a dohledu (1).

5. V oblasti statistiky je ECB připravena poskytovat ESRB potřebné informace týkající se makroekonomic
kého a makrofinančního prostředí a pro tento účel disponuje nezbytnými odbornými znalostmi. To
zahrnuje zejména informace o tržních podmínkách a tržních infrastrukturách. Mikroobezřetnostní
informace budou poskytovány třemi novými evropskými orgány dohledu.

Konkrétní připomínky
6. Pokud jde o postupy týkající se vydávání varování a doporučení ohledně rizik a reakcí na ně, ECB plně
podporuje navrhované nařízení (2), které stanoví, že varování a doporučení ESRB ohledně rizik budou
předávána přímo příslušným adresátům a souběžně též Radě Ecofin. Změny těchto ustanovení, které by
vedly k tomu, že se předávání varování a doporučení ohledně rizik bude uskutečňovat „nepřímou
cestou“, by ohrozily účinnost a včasnost doporučení, jakož i nezávislost a kredibilitu ESRB. Kromě
toho je důležité, aby postupy týkající se komunikace ESRB s ostatními orgány a výbory EU nebránily
efektivnímu a včasnému plnění úkolů ESRB.
(1) Čl. 105 odst. 2 čtvrtá odrážka a čl. 105 odst. 4 a 5 Smlouvy a čl. 3.1 čtvrtá odrážka, článek 3.3, články 4 a 22
a článek 25.1 statutu ESCB.
(2) Články 16, 17 a 18 navrhovaného nařízení.
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7. Co se týče organizačních aspektů ESRB, považuje ECB za obzvlášť důležité, aby složení řídícího výboru
ESRB patřičně odráželo složení generální rady ESRB. V generální radě ESRB bude 29 členů s hlasovacím
právem reprezentovat centrální banky, zatímco čtyřmi dalšími členy s hlasovacím právem budou člen
Komise a předsedové třech nových evropských orgánů dohledu. Aby bylo zajištěno, že řídící výbor je
reprezentativní z hlediska složení generální rady, jejíž zasedání má připravovat, je nezbytné, aby jeho
složení odráželo složení generální rady. Zařazení pěti členů z centrálních bank (kromě předsedy
a místopředsedy ESRB) vedle uvedených čtyř dalších členů s hlasovacím právem proto představuje
minimální hranici pro zajištění takové vhodné rovnováhy a současně dostatečného zastoupení národ
ních centrálních bank eurozóny a národních centrálních bank mimo eurozónu. ECB proto zásadně
podporuje návrh Komise, podle kterého bude sedm členů řídícího výboru z řad Generální rady ECB (1).
Jelikož se však složení eurozóny bude časem měnit, nebylo by vhodné, aby konkrétní rozdělení míst
mezi centrální banky eurozóny a centrální banky mimo eurozónu bylo pevně stanoveno v právním
aktu. ECB konečně podporuje přístup Komise, podle kterého bude vedoucímu sekretariátu udělovat
pokyny pouze předseda ESRB (2).
8. Předseda a místopředseda generální rady ESRB by měli být voleni na základě stejných postupů a stejnou
skupinou členů s hlasovacím právem, protože místopředseda by měl být schopen předsedu v případě
potřeby v plném rozsahu zastupovat. Z toho důvodu byl měl být i místopředseda volen členy a z řad
členů generální rady, kteří jsou také členy Generální rady ECB, tak jak je uvedeno v návrhu Komise.
Odlišné postupy pro volbu předsedy a místopředsedy by představovaly zbytečnou komplikaci a mohly
by vyvolat neopodstatněný dojem, že předseda a místopředseda zastupují v rámci ESRB různé skupiny.
9. Pokud jde o složení generální rady ESRB, podporuje ECB návrh Komise, podle něhož jsou prezident
a viceprezident ECB členy generální rady ESRB, kteří mají hlasovací právo. To je v souladu se zásadou,
že Generální rada ECB představuje hlavní část členů generální rady, kteří mají hlasovací právo (3).
Zahrnutí viceprezidenta ECB by navíc bylo v souladu se závěry předsednictví Evropské rady z 18.
a 19. června 2009, podle nichž by viceprezident mohl hlasovat při volbě předsedy ESRB jako člen
Generální rady ECB. Pokud by ovšem viceprezident nebyl členem generální rady ESRB, nemohl by při
této volbě hlasovat.
10. ESRB je institucí Společenství, jejíž úkoly se týkají finančního systému EU a zahrnují vydávání dopo
ručení a přijímání vhodných opatření s cílem řešit systémová rizika a zajišťovat stabilitu tohoto
systému, přičemž její členové jsou vybíráni z řad všech členských států EU. Nicméně s ohledem na
systémový význam některých evropských zemí, které nejsou členy EU, pro finanční systém EU, by
mohlo být vhodné pozvat zástupce z těchto zemí, aby se zúčastnily některých zasedání ESRB nebo
technických výborů jako pozorovatelé v případech, kdy se projednávají relevantní otázky.
ECB doporučuje změnit následující články navrhovaného nařízení a navrhovaného rozhodnutí. Konkrétní
pozměňovací návrhy jsou spolu s odůvodněním uvedeny v příloze.
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 26. října 2009.
Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

(1) Čl. 11 odst. 1 navrhovaného nařízení.
(2) Čl. 4 odst. 1 navrhovaného rozhodnutí. Předseda ESRB předsedá jak generální radě, tak řídícímu výboru.
(3) Generální rada ECB se skládá z prezidenta a viceprezidenta ECB a z guvernérů národních centrálních bank EU.
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PŘÍLOHA
Pozměňovací návrhy
Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1
5. bod odůvodnění navrhovaného nařízení
5.

bod odůvodnění

5.

„Ve svém sdělení nazvaném „Evropský finanční dohled“ ….
V souladu se stanovisky Komise bylo závěrem mimo jiné
to, že ECB „by měla ESRB poskytovat analytickou, statis
tickou, správní a logistickou podporu, která se bude rovněž
opírat o technické poradenství centrálních bank a orgánů
dohledu členských států“.“

bod odůvodnění

„Ve svém sdělení nazvaném „Evropský finanční dohled“ ….
V souladu se stanovisky Komise bylo závěrem mimo jiné
to, že ECB „by měla ESRB poskytovat analytickou, statis
tickou, správní a logistickou podporu, která se bude rovněž
opírat o technické poradenství centrálních bank a orgánů
dohledu členských států“. ECB rozhodla, že je připravena
zajišťovat sekretariát ESRB a poskytovat ESRB
podporu. Podporou, kterou ECB poskytuje ESRB, ani
úkoly, kterými je ESRB pověřen, nesmí být dotčena
zásada nezávislosti ECB při plnění jejích úkolů podle
Smlouvy.“

Odůvodnění:
Rada guvernérů ECB rozhodla, že ECB je připravena zajišťovat sekretariát ESRB a poskytovat ESRB podporu, a považuje za vhodné,
aby tato skutečnost byla zmíněna v 5. bodě odůvodnění navrhovaného nařízení.
Poslední věta 5. bodu odůvodnění navrhovaného nařízení objasňuje, že poskytování podpory ESRB ani samotné úkoly ESRB nenaruší
plnění úkolů ECB, protože na rozdíl od ESRB je ECB zřízena Smlouvou. To má zásadní význam se zřetelem na zásadu nezávislosti
centrální banky.
Změna č. 2
Čl. 3 odst. 1 navrhovaného nařízení
Článek 3

Článek 3

„1.
ESRB nese odpovědnost za makroobezřetnostní
dohled nad finančním systémem v rámci Společenství,
aby bylo možné předcházet systémovým rizikům v rámci
finančního systému nebo je zmírňovat, a vyvarovat se tak
výskytů rozsáhlých finančních problémů, přispívat
k řádnému fungování vnitřního trhu a zajistit udržitelný
příspěvek finančního odvětví k hospodářskému růstu.“

„1.
ESRB nese odpovědnost za makroobezřetnostní
dohled nad finančním systémem v rámci Společenství,
aby bylo možné předcházet systémovým rizikům v rámci
finančního systému nebo je zmírňovat, a vyvarovat se tak
výskytů rozsáhlých finančních problémů, a přispívat
k řádnému fungování vnitřního trhu. a zajistit udržitelný
příspěvek finančního odvětví k hospodářskému růstu.“

Odůvodnění:
ECB se domnívá, že zajišťování udržitelného příspěvku k hospodářskému růstu není cílem makroobezřetnostního dohledu. Odkaz na
tento cíl by proto měl být z výše uvedeného článku vypuštěn.
Změna č. 3
Čl. 4 odst. 1 navrhovaného nařízení
Článek 4

Článek 4

„1.

„1.
ESRB má generální radu, řídící výbor, sekretariát a
poradní technických výbor.“

ESRB má generální radu, řídící výbor a sekretariát.“

Odůvodnění:
Navrhované nařízení a rozhodnutí musí zakotvit základní institucionální aspekty ESRB, včetně poradního technického výboru. Jak
navrhované nařízení, tak navrhované rozhodnutí zdůrazňují vedoucí úlohu ECB a národních centrálních bank v makroobezřetnostním
dohledu (2). Tento článek navrhovaného nařízení by měl být změněn tak, aby bylo jasné, že poradní technický výbor je součástí
organizační struktury ESRB (viz též změny č. 5 a 7 níže).
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Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 4
Čl. 4 odst. 4 navrhovaného nařízení
Článek 4

Článek 4

„4.
Sekretariát poskytuje analytickou, statistickou,
správní a logistickou podporu ESRB pod vedením předsedy
generální rady v souladu s rozhodnutím Rady XXXX/ES/
2009.“

„4.
Vv souladu s rozhodnutím Rady XXXX/ES/2009 o
pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly,
které se týkají fungování Evropského výboru pro
systémová rizika, bude sekretariát zajišťován ECB, jež
bude ESRB poskytovat analytickou, statistickou, správní
a logistickou podporu, která se bude rovněž opírat
o technické poradenství centrálních bank a orgánů
dohledu členských států pod vedením předsedy generální
rady.“

Odůvodnění:
Tuto změnu je třeba provést s cílem uvést navrhované nařízení do souladu se závěry Rady Ecofin ze dne 9. června 2009 a s
navrhovaným rozhodnutím. Bez této změny by úloha ECB při podpoře ESRB nebyla v textu navrhovaného nařízení uvedena. To by
nebylo v souladu s dřívějšími prohlášeními a rozhodnutími, k nimž patří zejména:
— zpráva de Larosièrovy skupiny, která konstatovala, že „v rámci EU má ECB jako jádro ESCB jedinečné předpoklady pro plnění
tohoto úkolu, tj. identifikovat makroobezřetnostní rizika“,
— sdělení Komise ze dne 27. května 2009,
— závěry Rady Ecofin ze dne 9. června 2009, v nichž se uvádí, 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“ a
— schválení výše uvedených závěrů Evropskou radou ve dnech 18. a 19. června 2009.

Změna č. 5
Čl. 4 odst. 5 navrhovaného nařízení
Článek 4

Článek 4

„5.
ESRB je podporován poradním technickým výborem
podle článku 12, který na žádost poskytuje poradenství
a pomoc v otázkách vztahujících se k práci ESRB.“

„5.
ESRB je podporován Poradní technický výbor podle
článku 12, který na žádost poskytuje poradenství a pomoc
v otázkách vztahujících se k práci ESRB.“

Odůvodnění:
Tento článek navrhovaného nařízení by měl být změněn tak, aby bylo zřejmé, že poradní technický výbor poskytuje ESRB pomoc
soustavně. Jednací řád ESRB bude obsahovat ustanovení vztahující se k poradní úloze poradního technického výboru (viz též změny č.
3 a 7, které se týkají poradního technického výboru).
Změna č. 6
Článek 7 navrhovaného nařízení
„Článek 7

„Článek 7

Nestrannost

Nestrannost a nezávislost

1.
Při účasti na činnostech generální rady a řídícího
výboru nebo při účasti na jakékoliv jiné činnosti vztahující
se k ESRB vykonávají členové ESRB své povinnosti
nestranně a nevyžadují ani nepřijímají pokyny od členských
států.

1.
Při účasti na činnostech generální rady a řídícího
výboru nebo při účasti na jakékoliv jiné činnosti vztahující
se k ESRB vykonávají členové ESRB své povinnosti
nestranně a výlučně v zájmu Společenství jako celku.
Nevyžadují ani nepřijímají pokyny od členských států,
orgánů Společenství ani jiných veřejných či soukro
mých subjektů.

2.
Členské státy se nesnaží ovlivňovat členy ESRB při
výkonu jejich úkolů v rámci ESRB.“

2.
Členské státy, orgány Společenství ani jiné veřejné
či soukromé subjekty se nesnaží ovlivňovat členy ESRB
při výkonu jejich úkolů v rámci ESRB.“
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Změny navrhované ECB (1)

Odůvodnění:
Tento článek by měl být změněn, aby byla zajištěna nezávislost členů ESRB na orgánech Společenství a jakýchkoli jiných subjektech.
Tím nejsou dotčeny podpůrné úkoly, které má ECB vykonávat ve prospěch ESRB a které nelze považovat za pokyny.

Změna č. 7
Čl. 12 odst. 3 navrhovaného nařízení

Článek 12

Článek 12

„3.
Výbor vykonává úkoly uvedené v čl. 4 odst. 5 na
žádost předsedy generální rady.“

„3.
Výbor vykonává úkoly uvedené v čl. 4 odst. 5 na
žádost předsedy generální rady.“

Odůvodnění:
Účelem této změny je upřesnit, že poradní technický výbor poskytuje ESRB pomoc soustavně a nejen na žádost, a to v souladu
s jednacím řádem ESRB (viz též změny č. 3 a 5, které se týkají poradního technického výboru).

Změna č. 8
Článek 13 navrhovaného nařízení

„Článek 13

„Článek 13

Při plnění svých úkolů si ESRB v případě potřeby vyžádá
poradenství příslušných zúčastněných stran ze soukromého
sektoru.“

Při plnění svých úkolů si ESRB v případě potřeby vyžádá
stanovisko příslušných zúčastněných stran ze soukromého
sektoru.“

Odůvodnění:
Navrhovaná terminologická změna lépe vystihuje povahu úlohy zúčastněných stran ze soukromého sektoru

Změna č. 9
8. bod odůvodnění navrhovaného rozhodnutí

8. bod odůvodnění

8. bod odůvodnění

„Dne 9. června 2009 dospěla Rada k závěru, že ECB by
měla poskytovat analytickou, statistickou, správní
a logistickou podporu ESRB. Z tohoto důvodu by měla
být uplatněna Smlouvou předvídaná možnost svěřit ECB
zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují
k finančnímu dohledu, a to tím, že se ECB svěří úkol
zajišťovat sekretariát pro ESRB.“

„Dne 9. června 2009 dospěla Rada k závěru, že ECB by
měla poskytovat analytickou, statistickou, správní
a logistickou podporu ESRB. Z tohoto důvodu by měla
být uplatněna Smlouvou předvídaná možnost svěřit ECB
zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují
k finančnímu dohledu, a to tím, že se ECB svěří úkol
zajišťovat sekretariát pro ESRB. Podporou, kterou ECB
poskytuje ESRB, ani úkoly, kterými je ESRB pověřen,
nesmí být dotčena zásada nezávislosti ECB při plnění
jejích úkolů podle Smlouvy.“

Odůvodnění:
Změna navrhovaného bodu odůvodnění objasňuje, že poskytování podpory ESRB ani samotné úkoly ESRB nenaruší plnění úkolů
ECB, protože na rozdíl od ESRB je ECB zřízena Smlouvou. To má zásadní význam se zřetelem na zásadu nezávislosti.
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Změna č. 10
Nový bod odůvodnění 8a navrhovaného rozhodnutí

„žádný text“

Bod odůvodnění 8a
„(8a)
Úkoly ESRB v oblasti makroobezřetnostního
dohledu mají za cíl předcházet systémovým rizikům
v rámci finančního systému nebo je alespoň zmír
ňovat. I když ESRB není odpovědný za dohled nad
konkrétními jednotlivými podniky, které poskytují
finanční služby, jeho úkoly v oblasti dohledu, jakož
i podpora poskytovaná ze strany ECB se týkají finanč
ního systému jako celku s důrazem na vzájemné vazby
mezi různými sektory finančního systému.“
Odůvodnění:

S ohledem na povahu a cíle úkolů makroobezřetnostního dohledu svěřených ESRB a podpory poskytované ze strany ECB navrhovaný
nový bod odůvodnění v kontextu čl. 105 odst. 6 Smlouvy vyjasňuje, že makroobezřetnostní dohled se vztahuje na finanční systém
jako celek.

Změna č. 11
Článek 2 navrhovaného rozhodnutí

Článek 2

Článek 2

„Evropská centrální banka zajistí sekretariát, a poskytuje tak
analytickou, statistickou, logistickou a správní podporu pro
ESRB.

„Evropská centrální banka zajistí sekretariát, a poskytuje tak
analytickou, statistickou, logistickou a správní podporu pro
ESRB.

[…]

[…]

b)
shromažďování a zpracovávání informací, včetně
statistických informací, jménem ESRB a v zájmu plnění
úkolů ESRB, v souladu s článkem 5 tohoto rozhodnutí;“

b)
shromažďování a zpracovávání informací, včetně
statistických informací, jménem ESRB a v zájmu plnění
úkolů ESRB, v souladu s článkem 5 statutu Evropského
systému centrálních bank a Evropské centrální banky a
článkem 5 tohoto rozhodnutí;“

Odůvodnění:
Vypuštěním slova „tak“ bude text uveden do souladu se závěry Rady Ecofin ze dne 9. června 2009.
Čl. 2 písm. b) navrhovaného rozhodnutí se týká statistické podpory, kterou má ECB poskytovat ESRB. Navrhovaná změna umožní
sekretariátu získávat důvěrné údaje, které byly shromážděny ECB/ESCB jménem ESRB a v jeho prospěch.

Změna č. 12
Článek 4 navrhovaného rozhodnutí

„Článek 4Řízení

„Článek 4Řízení Provoz sekretariátu

[…]“

[…]“
Odůvodnění:

Navrhovaný nadpis přesněji vystihuje obsah článku 4 navrhovaného rozhodnutí a používá terminologii, jež lépe zohledňuje vnitřní
administrativní pravomoci ECB.
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Změna č. 13
Čl. 4 odst. 2 navrhovaného rozhodnutí
Článek 4

Článek 4

„2.
Vedoucí sekretariátu nebo jeho zástupce je přítomen
na zasedáních generální rady a řídícího výboru ESRB.“

„2.
Vedoucí sekretariátu nebo jeho zástupce je přítomen
na zasedáních generální rady, a řídícího výboru a porad
ního technického výboru ESRB.“

Odůvodnění:
Smyslem navrhované změny je zohlednit navrhovanou strukturu ESRB, tak jak je vymezena v čl. 4 odst. 1 navrhovaného nařízení.
(1) Tučným písmem je vyznačen nový text, který ECB navrhuje vložit. Přeškrtnutým písmem je vyznačen text, který ECB navrhuje vypustit.
(2) Viz 13. bod odůvodnění navrhovaného nařízení a 7. bod odůvodnění navrhovaného rozhodnutí.

