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▼B
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1467/97
ze dne 7. července 1997
o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na ►M2 Smlouvu o fungování EU ◄, a zejména na
►M2 čl. 126 odst. 14 ◄ druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

s ohledem na stanovisko Evropského měnového institutu,

(1)

vzhledem k tomu, že je nutné urychlit a vyjasnit postup při
nadměrném schodku, stanovený ►M2 v článku 126 Smlouvy
o fungování EU ◄, s cílem zabránit vzniku nadměrných
schodků veřejných financí a — pokud již k jejich vzniku dojde
— napomoci jejich rychlému odstranění; že ustanovení tohoto
nařízení určená k výše uvedenému účelu a přijatá podle
►M2 čl. 126 odst. 14 druhého pododstavce ◄ tvoří spolu
s ustanoveními protokolu č. 5 ke Smlouvě novou jednotnou
soustavu pravidel pro uplatňování ►M2 článku 126 ◄;

(2)

vzhledem k tomu, že základním cílem Paktu o stabilitě a růstu
jsou zdravé veřejné finance jakožto prostředek posilující
podmínky pro stabilitu cen a pro silný udržitelný růst přispívající
k vytváření pracovních míst;

(3)

vzhledem k tomu, že Pakt o stabilitě a růstu je tvořen tímto
nařízením, nařízením Rady (ES) č. 1466/97 (3), zaměřeným na
posílení dohledu nad stavy rozpočtů a na dohled nad hospo
dářskými politikami a jejich koordinaci, a usnesením Evropské
rady ze dne 17. června 1997 o Paktu o stabilitě a růstu (4), které
v souladu s článkem ►M1 4 ◄ Smlouvy o Evropské unii
stanoví obecné politické směry pro řádné a včasné provedení
Paktu o stabilitě a růstu, a zejména pro dodržování střednědobého
cíle téměř vyrovnaného nebo přebytkového stavu rozpočtů,
k čemuž se všechny členské státy zavázaly, a pro přijetí
nápravných rozpočtových opatření, která považují za potřebná
k docílení jejich stability, a pro zavedení konvergenčních
programů, pokud získané informace naznačují současné nebo
očekávané odchýlení od střednědobého rozpočtového cíle;
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(4)

vzhledem k tomu, že ve třetí etapě hospodářské a měnové unie
jsou podle ►M2 článku 126 Smlouvy o fungování EU ◄
členské státy jednoznačně povinny vyvarovat se nadměrných
schodků veřejných financí; že podle článku 5 protokolu č. 11
ke Smlouvě se ►M2 čl. 126 odst. 1, 9 a 11 ◄ nevztahuje na
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, pokud
nepřejde do třetí etapy; že se na Spojené království i nadále
vztahuje povinnost snažit se vyvarovat nadměrných schodků
veřejných financí, stanovená v čl. ►M1 116 ◄ odst. 4;

(5)

vzhledem k tomu, že Dánsko podle odstavce 1 protokolu č. 12 ke
Smlouvě upozornilo v souvislosti s rozhodnutím přijatým
v Edinburghu dne 12. prosince 1992, že se nezúčastní třetí
etapy; že se podle odstavce 2 zmíněného protokolu tudíž na
Dánsko nevztahuje ►M2 čl. 126 odst. 9 a 11 ◄;

(6)

vzhledem k tomu, že ve třetí etapě hospodářské a měnové unie
každý členský stát zůstává s výhradou ustanovení Smlouvy
zodpovědný za svou rozpočtovou politiku; že členské státy
přijmou potřebná opatření, aby dostály svým povinnostem
v souladu s ustanoveními Smlouvy;

(7)

vzhledem k tomu, že dodržování střednědobého cíle téměř vyrov
naného nebo přebytkového stavu rozpočtů, k jehož splnění jsou
všechny členské státy zavázány, napomáhá k vytváření vhodných
podmínek pro stabilitu cen a pro silný udržitelný růst přispívající
k vytváření pracovních míst ve všech členských státech
a umožňuje jim vypořádat se s běžnými konjunkturálními
výkyvy a přitom udržovat rozpočtový schodek v maximální
výši odpovídající referenční hodnotě 3 % HDP;

(8)

vzhledem k tomu, že pro řádné fungování hospodářské a měnové
unie je nezbytná stabilní a trvalá konvergence hospodářské
a rozpočtové výkonnosti členských států, které přijaly
jednotnou měnu (dále jen „zúčastněné členské státy“); že ve
třetí etapě hospodářské a měnové unie je nutná rozpočtová
disciplína k zajištění cenové stability;

(9)

vzhledem k tomu, že čl. 109k odst. 3 a ►M2 čl. 126 odst. 9
a 11 ◄ se vztahují pouze na zúčastněné členské státy;

(10)

vzhledem k tomu, že je nezbytné definovat pojem výjimečného
a dočasného překročení referenční hodnoty podle ►M2 čl. 126
odst. 2 písm. a) ◄; že v této souvislosti by Rada mimo jiné měla
vzít v úvahu víceleté rozpočtové předpovědi předkládané Komisí;
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(11)

vzhledem k tomu, že zpráva Komise má podle ustanovení
►M2 čl. 126 odst. 3 ◄ přihlédnout k tomu, zda schodek
veřejných financí překračuje veřejné investiční výdaje, jakož
i ke všem dalším rozhodujícím faktorům včetně střednědobé
hospodářské a rozpočtové pozice členského státu;

(12)

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit lhůty pro použití postupu
při nadměrném schodku, aby bylo zajištěno jeho urychlené
a účinné uplatnění; že je v této souvislosti nezbytné vzít
v úvahu skutečnost, že rozpočtový rok Spojeného království se
nekryje s kalendářním rokem;

(13)

vzhledem k tomu, že je nutné určit, jak by mohly být uvaleny
sankce stanovené ►M2 v článku 126 ◄, aby bylo zajištěno
účinné použití postupu při nadměrném schodku;

(14)

vzhledem k tomu, že zesílení dohledu podle nařízení Rady (ES)
č. 1466/97 spolu s tím, jak Komise podle ►M2 čl. 126 odst.
2 ◄ sleduje vývoj rozpočtové situace, by mělo usnadnit účinné
a rychlé použití postupu při nadměrném schodku;

(15)

vzhledem k tomu, že pokud z hlediska výše uvedených
skutečností členský stát nepřijme účinná opatření k odstranění
nadměrného schodku, potom se přiměřeným a vhodným
způsobem nátlaku na dotyčný zúčastněný členský stát, aby
taková opatření učinil, zdá být celková lhůta deseti měsíců ode
dne oznámení údajů svědčících o existenci nadměrného schodku
do případného rozhodnutí uvalit sankce; v takovém případě,
a pokud by postup započal v březnu, by to vedlo k uvalení
sankcí ještě v témže kalendářním roce, v kterém postup započal;

(16)

vzhledem k tomu, že by dotyčný členský stát, který by byl včas
varován, měl očekávat doporučení Rady k odstranění nadměrného
schodku nebo další kroky postupu při nadměrném schodku; že
závažnost nadměrného schodku ve třetí etapě hospodářské
a měnové unie by měla vyžadovat bezodkladné kroky všech
zainteresovaných stran;

(17)

vzhledem k tomu, že postup při nadměrném schodku je vhodné
dočasně pozastavit v případě, že dotyčný členský stát přijme
příslušná opatření v reakci na doporučení podle ►M2 čl. 126
odst. 7 ◄ nebo výzvě podle ►M2 čl. 126 odst. 9, ◄ a tím
členské státy motivovat, aby podle toho jednaly; že doba, po
kterou by byl postup dočasně pozastaven, by se neměla
započítávat do lhůty v trvání nejvýše deseti měsíců ode dne
oznámení údajů svědčících o existenci nadměrného schodku do
uvalení sankcí; že je třeba okamžitě pokračovat v postupu, pokud
navrhované opatření není prováděno nebo pokud se ukáže, že
prováděné opatření je nedostatečné;
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(18)

vzhledem k tomu, že pro zajištění dostatečně odstrašujícího
účinku, který by postup při nadměrném schodku měl mít, je
třeba, aby na dotyčném zúčastněném členském státu bylo poža
dováno složení neúročeného vkladu ve vhodné výši, kdykoli
Rada rozhodne o uvalení sankcí;

(19)

vzhledem k tomu, že vymezení sankcí podle předepsané stupnice
přispívá k právní jistotě; že je vhodné, aby výše vkladu byla ve
vztahu k HDP dotyčného členského státu;

(20)

vzhledem k tomu, že kdykoli nařízené složení neúročeného
vkladu nepřiměje dotyčný členský stát k tomu, aby v řádné
době odstranil svůj nadměrný schodek, je vhodné sankce
zostřit; že v takovém případě je vhodné přeměnit vklad v pokutu;

(21)

vzhledem k tomu, že prvním krokem ke zrušení sankcí jsou
přiměřená opatření dotyčného zúčastněného členského státu
k odstranění nadměrného schodku; že významný pokrok
v odstraňování nadměrného schodku by měl umožnit odvolání
sankcí podle ►M2 čl. 126 odst. 12; ◄ že ke zrušení všech
zbývajících sankcí by mělo dojít teprve poté, co je nadměrný
schodek zcela odstraněn;

(22)

vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne
22. prosince 1993 o použití Protokolu o postupu při
nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení
Evropského společenství (1) obsahuje podrobná pravidla pro
sdělování rozpočtových údajů členskými státy;

(23)

vzhledem k tomu, že podle čl. ►M1 117 ◄ odst. 8 se tam, kde
Smlouva stanoví konzultativní úlohu Evropské centrální
banky (ECB), považují odkazy na ECB až do jejího ustavení
za odkazy na Evropský měnový institut,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL 1
DEFINICE A HODNOCENÍ

▼M2
Článek 1
1.
Toto nařízení obsahuje ustanovení k urychlení a vyjasnění postupu
při nadměrném schodku. Cílem postupu při nadměrném schodku je
zabránit vzniku nadměrných schodků veřejných financí, a pokud již
k jejich vzniku dojde, napomoci jejich rychlému odstranění, přičemž
dodržování rozpočtové kázně je posuzováno na základě kritérií
schodku veřejných financí a veřejného dluhu.
(1) Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7.
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2.
Pro účely tohoto nařízení se „zúčastněnými členskými státy“
rozumějí ty členské státy, jejichž měnou je euro.

▼B
Článek 2
▼M2

▼B

▼M2

1.
Překročení schodku veřejných financí nad referenční hodnotu se
podle čl. 126 odst. 2 písm. a) druhé odrážky Smlouvy o fungování
Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) považuje za
výjimečné tehdy, pokud je způsobeno neobvyklou událostí, kterou
dotčený členský stát nemůže nikterak ovlivnit a která má zásadní
dopad na finanční situaci vládních institucí, nebo pokud vznikne
v důsledku prudkého hospodářského propadu.

Kromě toho se překročení schodku veřejných financí nad referenční
hodnotu považuje za dočasné, jestliže rozpočtové předpovědi
předkládané Komisí naznačují, že po skončení neobvyklé události či
prudkého hospodářského propadu schodek klesne pod referenční
hodnotu.

1a
Pokud poměr veřejného dluhu k hrubému domácímu
produktu (HDP) překračuje referenční hodnotu, je třeba jej považovat
v souladu s čl. 126 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování EU za
dostatečně se snižující a uspokojivým tempem se blížící k referenční
hodnotě, jestliže se rozdíl vzhledem k referenční hodnotě snižoval za
předchozí tři roky průměrným tempem jedné dvacetiny za rok, což je
doporučená hodnota, přičemž se vychází ze změn za poslední tři roky,
za něž jsou údaje k dispozici.

Požadavek týkající se kritéria dluhu se rovněž považuje za splněný,
pokud rozpočtové předpovědi Komise naznačují, že k požadovanému
snížení rozdílu dojde během tříletého období zahrnujícího dva roky
následující po posledním roce, za který jsou údaje k dispozici.
V případě členského státu, vůči němuž je ke dni 8. listopadu 2011
uplatňován postup při nadměrném schodku, se po dobu tří let od
odstranění nadměrného schodku považuje požadavek týkající se
kritéria dluhu za splněný, pokud daný členský stát na základě
posouzení v rámci stanoviska Rady k jeho programu stability nebo
konvergenčnímu programu dosahuje dostatečného pokroku k dodržení
tohoto kritéria.

Při uplatňování doporučené hodnoty pro úpravu dluhového poměru by
se mělo zohlednit působení cyklu na tempo snižování dluhu.

▼M1

2.
Komise a Rada při hodnocení a rozhodování o existenci
nadměrného schodku podle ►M2 čl. 126 odst. 3 až 6 Smlouvy ◄
mohou považovat překročení schodku veřejných financí nad dopo
ručenou hodnotu v důsledku prudkého hospodářského propadu za
výjimečné ve smyslu ►M2 čl. 126 odst. 2 písm. a) ◄ druhé
odrážky, pokud překročení doporučené hodnoty vyplývá z negativní
roční míry růstu HDP nebo z kumulované ztráty ekonomického
výkonu během dlouhého období velmi nízkého růstu HDP v poměru
k jeho potenciálu.
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3.
Při vypracování zprávy podle čl. 126 odst. 3 Smlouvy o fungování
EU přihlédne Komise ke všem rozhodujícím faktorům stanoveným
v uvedeném článku, pokud významným způsobem ovlivňují
posouzení toho, nakolik dotčený členský stát dodržuje kritéria
schodku a dluhu. Zpráva musí náležitě odrážet:

a) vývoj střednědobé hospodářské situace, zejména potenciální růst,
včetně toho, v jaké míře se na něm podílí práce, akumulace
kapitálu a celková produktivita faktorů, dále cyklický vývoj a stav
čistých úspor soukromého sektoru;

b) vývoj střednědobé rozpočtové situace, včetně zejména výsledků
v přibližování se střednědobému rozpočtovému cíli, výše primárního
salda a vývoje běžných i kapitálových primárních výdajů, provádění
politik souvisejících s prevencí a nápravou nadměrné makroeko
nomické nerovnováhy, provádění politik souvisejících se společnou
strategií růstu v Unii a celkovým zdravím veřejných financí, zejména
účinnosti rozpočtových rámců členských států;

c) vývoj střednědobé situace veřejného dluhu, jeho dynamiku
a udržitelnost, včetně zejména rizikových faktorů včetně struktury
splatnosti a měnové denominace dluhu, vnitřní dynamiky dluhu
a její struktury, kumulované rezervy a dalších finančních aktiv;
záruk, zejména v souvislosti s finančním sektorem; a veškerých
implicitních
závazků
v
důsledku
stárnutí
obyvatelstva
a soukromého zadlužení, pokud by to mohlo představovat
podmíněný implicitní závazek pro vládu.

Komise dále věnuje patřičnou a jednoznačnou pozornost všem ostatním
faktorům, které jsou podle názoru dotčeného členského státu rozhodující
pro celkové posouzení souladu s kritérii schodku a dluhu a které
členský stát sdělil Radě a Komisi. V tomto ohledu je třeba věnovat
zvláštní pozornost: finančním příspěvkům na podporu mezinárodní soli
darity a dosažení cílů politik Unie; dluhu vzniklému z důvodu dvous
tranné a mnohostranné pomoci mezi členskými státy v souvislosti se
zajišťováním finanční stability a dluhu vzniklému v souvislosti
s operacemi finanční stabilizace během závažných finančních turbulencí.

4.
Rada a Komise provedou vyvážené celkové hodnocení všech
rozhodujících faktorů, konkrétně do jaké míry tyto faktory působí při
posuzování souladu s kritérii schodku nebo dluhu jako negativní nebo
pozitivní. Pokud při hodnocení souladu na základě kritéria schodku
překročí poměr veřejného dluhu k HDP referenční hodnotu, budou
tyto faktory zohledněny v postupu vedoucím k rozhodnutí o existenci
nadměrného schodku podle čl. 126 odst. 4, 5 a 6 Smlouvy o fungování
EU pouze v případě, že jsou zcela splněny dvě současně platné zásadní
podmínky, a to že předtím, než jsou tyto rozhodující faktory
zohledněny, zůstává schodek veřejných financí blízko referenční
hodnotě a její překročení je dočasné.

Tyto faktory se však v postupu vedoucím k rozhodnutí o existenci
nadměrného schodku zohlední při posuzování souladu na základě
kritéria dluhu.
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5.
Při hodnocení dodržování kritéria schodku a kritéria dluhu a při
následných krocích v rámci postupu při nadměrném schodku věnuje
Rada a Komise náležitou pozornost provádění reforem důchodových
systémů zavádějících vícepilířový systém, který obsahuje povinný plně
fondově financovaný pilíř, a čistým nákladům na veřejně spravovaný
pilíř. V úvahu je třeba vzít zejména vlastnosti celého důchodového
systému z reformy vzešlého, konkrétně to, zda podporuje dlouhodobou
udržitelnost, aniž by zároveň zvyšoval rizika pro střednědobou
rozpočtovou pozici.

6.
Pokud Rada na základě čl. 126 odst. 6 Smlouvy o fungování EU
rozhodne, že v členském státě existuje nadměrný schodek, Rada
a Komise v následujících fázích postupu podle uvedeného
článku Smlouvy o fungování EU vezmou v úvahu rozhodující faktory
uvedené v odstavci 3 tohoto článku, pokud mají vliv na situaci
dotčeného členského státu, včetně faktorů uvedených v čl. 3 odst. 5
a v čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení, zejména při stanovování lhůty pro
nápravu nadměrného schodku a při případném prodlužování této
lhůty. Tyto rozhodující faktory se však neberou v úvahu pro účely
rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 12 Smlouvy o fungování EU
o zrušení některých nebo všech jejích rozhodnutí podle čl. 126 odst.
6 až 9 a 11 Smlouvy o fungování EU.

7.
V případě členských států, u nichž je překročení referenční
hodnoty schodku výsledkem provádění reformy důchodového systému
zavádějící vícepilířový systém zahrnující povinný plně fondově finan
covaný pilíř, přihlíží Rada a Komise při hodnocení vývoje údajů
o schodku v rámci postupu při nadměrném schodku rovněž
k nákladům na reformu, pokud schodek výrazně nepřevyšuje úroveň,
kterou lze považovat za blízkou referenční hodnotě, a dluhový poměr
nepřekračuje referenční hodnotu, za podmínky, že celková udržitelnost
veřejných financí zůstává zachována. Čisté náklady se berou v úvahu
rovněž pro účely rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 12 Smlouvy
o fungování EU o zrušení některých nebo všech jejích rozhodnutí
podle čl. 126 odst. 6 až 9 a 11 Smlouvy o fungování EU, pokud
schodek podstatně a nepřetržitě klesal a dostal se na úroveň, která se
blíží referenční hodnotě.

ODDÍL 1 A
HOSPODÁŘSKÝ DIALOG

Článek 2a
1.
V zájmu prohloubení dialogu mezi orgány Unie, zejména mezi
Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a v zájmu zajištění větší
transparentnosti a odpovědnosti může příslušný výbor Evropského
parlamentu vyzvat předsedu Rady, Komisi a popřípadě také předsedu
Evropské rady nebo předsedu Euroskupiny k vystoupení v tomto výboru
za účelem projednání rozhodnutí Rady na základě čl. 126 odst. 6
Smlouvy o fungování EU, doporučení Rady podle čl. 126 odst. 7
Smlouvy o fungování EU, výzvy Rady podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy
o fungování EU a rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 11 Smlouvy
o fungování EU.

Očekává se, že Rada se bude zpravidla řídit doporučeními a návrhy
Komise nebo svůj postoj veřejně vysvětlí.
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▼M2
Příslušný výbor Evropského parlamentu může nabídnout členskému
státu, jehož se daná rozhodnutí, doporučení nebo výzvy týkají, aby se
výměny názorů zúčastnil.

2.
Rada a Komise pravidelně informují Evropský
o uplatňování tohoto nařízení.

parlament

▼B
ODDÍL 2
URYCHLENÍ POSTUPU PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU

Článek 3
1.
Do dvou týdnů poté, co Komise schválí zprávu vydanou
podle ►M2 čl. 126 odst. 3, ◄ k ní Hospodářský a finanční
výbor podle ►M2 čl. 126 odst. 4 ◄ vypracuje stanovisko.

▼M2

▼M1

▼M2

2.
Pokud Komise s plným přihlédnutím ke stanovisku uvedenému
v odstavci 1 usoudí, že nadměrný schodek existuje, předloží
v souladu s čl. 126 odst. 5 a 6 Smlouvy o fungování EU stanovisko
a návrh Radě a informuje Evropský parlament o této skutečnosti.

3.
Rada rozhodne o existenci nadměrného schodku v souladu
►M2 s čl. 126 odst. 6 Smlouvy o fungování EU ◄ zpravidla do
čtyř měsíců ode dne oznámení podle ►M2 čl. 3 odst. 2 a 3
nařízení (ES) č. 479/2009 ◄. Pokud Rada rozhodne, že nadměrný
schodek existuje, podá zároveň doporučení dotyčnému členskému
státu podle ►M2 čl. 126 odst. 7 Smlouvy o fungování EU. ◄

4.
Doporučení Rady podané v souladu s čl. 126 odst. 7 Smlouvy
o fungování EU stanoví nejvýše šestiměsíční lhůtu, během níž má
dotčený členský stát přijmout účinná opatření. Pokud to vyžaduje
závažnost situace, může být lhůta pro přijetí účinných opatření
stanovena na tři měsíce. Doporučení Rady také stanoví lhůtu pro
odstranění nadměrného schodku, jež musí být ukončeno v roce násle
dujícím po roce zjištění schodku, pokud nenastanou zvláštní okolnosti.
Ve svém doporučení Rada požaduje, aby členský stát dosáhl ročních
rozpočtových cílů, které jsou na základě prognózy, z níž doporučení
vychází, v souladu s minimálním ročním zlepšením dosahujícím dopo
ručené hodnoty nejméně 0,5 % HDP jeho cyklicky očištěného salda,
bez vlivu jednorázových a dočasných opatření, aby se zajistilo
odstranění nadměrného schodku ve lhůtě, která je stanovena
v doporučení.

4a
Ve lhůtě stanovené v odstavci 4 podá dotčený členský stát Radě
a Komisi zprávu o opatřeních přijatých v reakci na doporučení Rady
podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy o fungování EU. Zpráva obsahuje cíle
týkající se veřejných výdajů a příjmů a diskrečních opatření na straně
výdajů i příjmů, které jsou v souladu s doporučením Rady, a rovněž
informace o přijatých opatřeních a charakteru předpokládaných opatření
potřebných k dosažení těchto cílů. Členský stát tuto zprávu zveřejní.
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▼M2
5.
Pokud byla v souladu s doporučením podle čl. 126 odst. 7
Smlouvy o fungování EU přijata účinná opatření a pokud po přijetí
uvedeného doporučení nastanou nepředvídané nepříznivé hospodářské
okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné finance, může
Rada na doporučení Komise přijmout revidované doporučení podle čl.
126 odst. 7 Smlouvy o fungování EU. S ohledem na rozhodující faktory
uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení může být v tomto revidovaném
doporučení zejména prodloužena lhůta pro odstranění nadměrného
schodku, a to zpravidla o jeden rok. Rada na základě hospodářských
prognóz v doporučení posoudí, zda existují nepředvídané nepříznivé
hospodářské okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné
finance. V případě prudkého hospodářského propadu v eurozóně nebo
v Unii jako celku může Rada na doporučení Komise rovněž přijmout
revidované doporučení podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy o fungování EU,
za předpokladu, že tím nedojde k ohrožení udržitelnosti veřejných
financí ve střednědobém horizontu.

▼B
Článek 4
▼M2

1.
Jestliže se zjistí, že nebyla přijata žádná účinná opatření, učiní
Rada své případné rozhodnutí podle 126 odst. 8 Smlouvy
o fungování EU zveřejnit přijatá doporučení neprodleně po uplynutí
lhůty stanovené v souladu s čl. 3 odst. 4 tohoto nařízení.

2.
Rada při zvažování, zda byla v reakci na její doporučení vydaná
v souladu s čl. 126 odst. 7 Smlouvy o fungování EU přijata účinná
opatření, vychází při svém rozhodování ze zprávy předložené dotčeným
členským státem v souladu s čl. 3 odst. 4a tohoto nařízení a z jejího
provádění a rovněž z veřejně oznámených rozhodnutí vlády dotčeného
členského státu.

Pokud Rada v souladu s čl. 126 odst. 8 Smlouvy o fungování EU zjistí,
že dotčený členský stát nepřijal účinná opatření, podá o tom zprávu
Evropské radě.

▼M1
Článek 5
▼M2

1.
Případné rozhodnutí Rady vyzývající dotčený zúčastněný členský
stát, aby přijal opatření ke snížení nadměrného schodku podle čl. 126
odst. 9 Smlouvy o fungování EU, se přijme do dvou měsíců od
rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 8 Smlouvy o fungování EU
o tom, že nebyla přijata žádná účinná opatření. Ve výzvě Rada
členský stát požádá, aby dosáhl ročních rozpočtových cílů, které jsou
na základě prognózy, z níž výzva vychází, v souladu s minimálním
ročním zlepšením dosahujícím doporučené hodnoty nejméně 0,5 %
HDP jeho cyklicky očištěného salda, bez vlivu jednorázových
a dočasných opatření, aby se zajistilo odstranění nadměrného schodku
ve lhůtě, která je stanovena ve výzvě. Rada rovněž uvede opatření
přispívající k dosažení těchto cílů.
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▼M2
1a
Po výzvě Rady podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy o fungování EU
podá dotčený členský stát Radě a Komisi zprávu o opatřeních přijatých
v reakci na tuto výzvu. Aby mohla Rada v případě potřeby přijmout
rozhodnutí podle čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení, obsahuje zpráva cíle
týkající se veřejných výdajů a příjmů a diskrečních opatření na straně
výdajů i příjmů a rovněž informace o opatřeních přijatých v reakci na
konkrétní doporučení Rady. Členský stát tuto zprávu zveřejní.

2.
Pokud byla v souladu s výzvou podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy
o fungování EU přijata účinná opatření a pokud po přijetí výzvy
nastanou nepředvídané nepříznivé hospodářské okolnosti mající
zásadní negativní důsledky pro veřejné finance, může Rada na dopo
ručení Komise přijmout revidovanou výzvu podle čl. 126 odst. 9
Smlouvy o fungování EU. S ohledem na rozhodující faktory uvedené
v čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení může být v této revidované výzvě
zejména prodloužena lhůta pro odstranění nadměrného schodku, a to
zpravidla o jeden rok. Rada na základě hospodářských prognóz ve
výzvě posoudí, zda existují nepředvídané nepříznivé hospodářské
okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné finance.
V případě prudkého hospodářského propadu v eurozóně nebo v Unii
jako celku může Rada na doporučení Komise rovněž přijmout revi
dovanou výzvu podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy o fungování EU, za
předpokladu, že tím nedojde k ohrožení udržitelnosti veřejných financí
ve střednědobém horizontu.

Článek 6
1.
Rada při zvažování, zda byla v reakci na její výzvu vydanou
v souladu s čl. 126 odst. 9 Smlouvy o fungování EU přijata účinná
opatření, vychází při svém rozhodování ze zprávy předložené dotčeným
členským státem v souladu s čl. 5 odst. 1a tohoto nařízení a z jejího
provádění a rovněž z veřejně oznámených rozhodnutí vlády dotčeného
členského státu. Zohledňuje se výsledek kontrolní mise vykonané
Komisí v souladu s článkem 10a tohoto nařízení.

2.
Pokud jsou splněny podmínky pro uplatnění čl. 126 odst. 11
Smlouvy o fungování EU, uloží Rada sankce podle uvedeného
článku. Takové rozhodnutí se přijme nejpozději do čtyř měsíců od
rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy o fungování EU vyzý
vajícího dotčený zúčastněný členský stát, aby učinil opatření.

Článek 7
Pokud se zúčastněný členský stát nepodřídí jednotlivým aktům, které
Rada postupně přijme v souladu s čl. 126 odst. 7 a 9 Smlouvy
o fungování EU, je rozhodnutí Rady podle s čl. 126 odst. 11
Smlouvy o fungování EU o uložení sankcí přijato zpravidla do
šestnácti měsíců ode dne oznámení podle čl. 3 odst. 2 a 3
nařízení (ES) č. 479/2009. V případě, že se uplatní čl. 3 odst. 5 nebo
čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení, šestnáctiměsíční lhůta se odpovídajícím
způsobem změní. V případě záměrně plánovaného schodku, o kterém
Rada rozhodne, že je nadměrný, se použije zrychlené řízení.

1997R1467 — CS — 13.12.2011 — 002.001 — 12
▼M2
Článek 8
Případné rozhodnutí Rady podle s čl. 126 odst. 11 Smlouvy o fungování
EU o zesílení sankcí se přijme nejpozději do dvou měsíců ode dne
oznámení podle nařízení (ES) č. 479/2009. Případné rozhodnutí Rady
podle s čl. 126 odst. 12 Smlouvy o fungování EU zrušit některá nebo
všechna svá rozhodnutí se přijme co nejdříve, v každém případě však
nejpozději do dvou měsíců ode dne oznámení podle nařízení (ES)
č. 479/2009.

▼B
ODDÍL 3
POZASTAVENÍ POSTUPU A SLEDOVÁNÍ

Článek 9
1.

Postup při nadměrném schodku se pozastaví,

— pokud dotyčný členský stát jedná podle doporučení podaných
v souladu ►M2 s čl. 126 odst. 7, ◄

— pokud dotyčný zúčastněný členský stát jedná podle výzev vydaných
v souladu ►M2 s čl. 126 odst. 9. ◄

▼M1

2.
Doba, po kterou je postup pozastaven, se nezapočítává ani do
lhůty uvedené v článku 6 ani do lhůty uvedené v článku 7.

3.
Po uplynutí lhůty uvedené v čl. 3 odst. 4 první větě a po uplynutí
lhůty uvedené v ►M2 čl. 6 odst. 2 ◄ druhé větě uvědomí Komise
Radu o tom, zda považuje přijatá opatření za dostačující k zajištění
patřičného pokroku při odstraňování nadměrného schodku ve lhůtách
stanovených Radou, za předpokladu, že se tato opatření plně
provádějí a že hospodářský vývoj odpovídá prognózám. Zjištění
Komise se zveřejní.

▼B
Článek 10
▼M2

▼B

1.

Rada a Komise pravidelně sledují provádění opatření:

— která dotyčný členský stát učiní v reakci na doporučení podaná
v souladu ►M2 s čl. 126 odst. 7, ◄

— která dotyčný členský stát učiní v reakci na výzvy vydané v souladu
►M2 s čl. 126 odst. 9. ◄
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▼B
2.
Pokud zúčastněný členský stát potřebná opatření neprovádí nebo
pokud podle názoru Rady nejsou prováděná opatření dostatečná, Rada
okamžitě přijme rozhodnutí podle ►M2 čl. 126 odst. 9 nebo 11. ◄

3.
Pokud aktuální údaje sdělené podle ►M2 nařízení (ES)
č. 479/2009 ◄ ukazují, že nadměrný schodek nebyl odstraněn ve
lhůtách stanovených buď doporučeními podanými v souladu ►M2 s
čl. 126 odst. 7, ◄ nebo výzvami vydanými v souladu ►M2 s čl. 126
odst. 9, ◄ přijme Rada okamžitě rozhodnutí podle ►M2 čl. 126 odst.
9 nebo 11. ◄

▼M2
Článek 10a
1.
Komise zajistí nepřetržitý dialog s orgány členského státu
v souladu s cíli tohoto nařízení. Za tímto účelem Komise zejména
provádí mise s cílem zhodnotit aktuální hospodářskou situaci
v členském státě a zjistit, zda existují rizika či obtíže při naplňování
cílů tohoto nařízení.

2.
U členských států, kterým byla vydána doporučení a výzvy
v návaznosti na rozhodnutí podle čl. 126 odst. 8 a rozhodnutí podle
čl. 126 odst. 11 Smlouvy o fungování EU, je možné pro účely sledování
na místě provádět posílený dohled. Dotčené členské státy předloží
veškeré informace, které jsou nezbytné pro přípravu a provedení mise.

3.
Komise může přizvat zástupce Evropské centrální banky k účasti
na kontrolních misích v členském státě, jehož měnou je euro nebo který
se účastní Dohody ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální
bankou a národními centrálními bankami členských států mimo
eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve
třetí etapě hospodářské a měnové unie (1) (ERM II).

4.
Komise podá o výsledcích mise uvedené v odstavci 2 zprávu Radě
a může rozhodnout, že svá zjištění zveřejní.

5.
V případě kontrolní mise podle odstavce 2 předá Komise
dotčenému členskému státu svá předběžná zjištění, aby se k nim mohl
vyjádřit.

▼B
ODDÍL 4
SANKCE

▼M2
Článek 11
Kdykoli Rada podle čl. 126 odst. 11 Smlouvy o fungování EU
rozhodne o uložení sankcí vůči zúčastněnému členskému státu,
vyžaduje se zpravidla pokuta. Rada může rozhodnout o doplnění této
pokuty jinými opatřeními podle čl. 126 odst. 11 Smlouvy o fungování
EU.
(1) Úř. věst. C 73, 25.3.2006, s. 21.
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▼M2
Článek 12
1.
Pokuta se skládá z pevné složky ve výši 0,2 % HDP a z pohyblivé
složky. Pohyblivá složka se rovná jedné desetině absolutní hodnoty
rozdílu mezi saldem vyjádřeným v procentech HDP za předchozí rok
a buď referenční hodnotou pro saldo veřejných financí, nebo v případě,
že nedodržení rozpočtové kázně zahrnuje kritérium dluhu, saldem
veřejných financí vyjádřeným v procentech HDP, kterého mělo být
dosaženo ve stejném roce podle výzvy vydané podle čl. 126 odst. 9
Smlouvy o fungování EU.

2.
Každý rok následující po roce, kdy byla uložena pokuta, dokud
není rozhodnutí o existenci nadměrného schodku zrušeno, Rada hodnotí,
zda dotčený zúčastněný členský stát přijal účinná opatření v reakci na
výzvu Rady podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy o fungování EU. Při tomto
každoročním hodnocení rozhodne Rada v souladu s čl. 126 odst. 11
Smlouvy o fungování EU o zesílení sankcí, jestliže se dotčený
zúčastněný členský stát nepodřídil výzvě Rady. Pokud Rada rozhodne
o uložení další pokuty, vypočítává se stejným způsobem jako pohyblivá
složka pokuty uvedená v odstavci 1.

3.
Žádná jednotlivá pokuta podle odstavců 1 a 2 nesmí překročit
0,5 % HDP.

__________

▼B
Článek 14
V souladu ►M2 s čl. 126 odst. 12 ◄ zrušuje Rada opatření uvedené
►M2 v čl. 126 odst. 11 ◄ první a druhé odrážce v závislosti na
rozsahu, v jakém dotyčný zúčastněný členský stát postoupil
v odstraňování nadměrného schodku.

Článek 15
V souladu ►M2 s čl. 126 odst. 12 ◄ zrušuje Rada veškeré sankce,
jestliže je zrušeno rozhodnutí o existenci nadměrného schodku. Pokuty
uvalené podle ►M2 článek 12 ◄ tohoto nařízení nebudou dotyčnému
zúčastněnému členskému státu vráceny.

▼M2
Článek 16
Pokuty uvedené v článku 12 představují jiné příjmy ve smyslu
článku 311 Smlouvy o fungování EU a jsou účelově vázány pro
potřeby Evropského nástroje finanční stability. V okamžiku, kdy
zúčastněné členské státy vytvoří jiný mechanismus stability pro posky
tování finanční pomoci, aby zajistily stabilitu eurozóny jako celku,
budou pokuty účelově vázány pro potřeby tohoto mechanismu.
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▼B
ODDÍL 5
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17
Pro účely tohoto nařízení a po dobu, dokud má Spojené království
rozpočtový rok, který se nekryje s kalendářním rokem, se oddíly 2, 3
a 4 tohoto nařízení použijí na Spojené království v souladu s přílohou.
▼M2
Článek 17a
1.
Do 14. prosince 2014 a poté každých pět let Komise zveřejní
zprávu o uplatňování tohoto nařízení.
V této zprávě mimo jiné posoudí:
a) účinnost tohoto nařízení;
b) pokrok dosažený při zajišťování užší koordinace hospodářských
politik a trvalé konvergence hospodářské výkonnosti členských
států v souladu se Smlouvou o fungování EU.
2.
Bude-li to vhodné, přiloží ke zprávě uvedené v odstavci 1návrh
změn tohoto nařízení.
3.

Zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě.

▼B
Článek 18
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1999.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech
členských státech.
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▼M1
PŘÍLOHA
LHŮTY POUŽITELNÉ PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

1. Pro zajištění stejného přístupu ke všem členským státům bere Rada při
přijímání rozhodnutí uvedených v oddílech 2, 3 a 4 tohoto nařízení ohled
na rozdílný rozpočtový rok Spojeného království s cílem, aby rozhodnutí
týkající se Spojeného království byla přijímána v takový okamžik jeho
rozpočtového roku, který je obdobný okamžiku, ve kterém jsou nebo
budou přijímána rozhodnutí v případě jiných členských států.
2. Ustanovení uvedená ve sloupci I se nahrazují ustanoveními uvedenými ve
sloupci II.
Sloupec I

Sloupec II

„zpravidla do čtyř měsíců ode dne
oznámení podle ►M2 čl. 3 odst. 2
a 3 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ◄“

„zpravidla do šesti měsíců od konce
rozpočtového roku, ve kterém ke
schodku došlo,“

(čl. 3 odst. 3)

(čl. 3 odst. 4)

„v následujícím rozpočtovém roce po
jeho zjištění“

„zpravidla do šestnácti měsíců ode dne
oznámení podle čl. 4 odst. 2 a 3
nařízení (ES) č. 3605/93“

„zpravidla do osmnácti měsíců od
konce rozpočtového roku, ve kterém
ke schodku došlo,“

„v následujícím roce po jeho zjištění“

(článek 7)
„za předchozí rok“
(čl. 12 odst. 1)

„za předchozí rozpočtový rok“

