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FINANČNE STORITVE: GLAVNA ZAKONODAJA

Ureditev finančnih storitev in nadzor nad njimi sta bila v EU zaradi svetovne finančne krize
deležna precejšnje pozornosti. V obdobju po krizi se je EU lotila korenitih sprememb politike
o finančnih storitvah, da bi povrnila stabilnost in zaupanje v finančni sistem. V zadnjih letih
je bilo predlaganih več kot 40 novih ukrepov na osnovi pobud, kot sta bančna unija in unija
kapitalskih trgov. Reforma finančnega sektorja še ni končana.

PRAVNA PODLAGA

— Pravna podlaga za direktive in uredbe na področju finančnih storitev so v glavnem
členi 49, 56 in 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o svobodi ustanavljanja in
opravljanja storitev ter prostem gibanju kapitala.

— Več o osrednji zakonodaji in njenih najnovejših spremembah najdete na spletišču
generalnega direktorata Komisije za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo
kapitalskih trgov (GD FISMA).

BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET

A. Direktiva št. 2013/36/EU o kapitalskih zahtevah (CRD) in Uredba (EU) št. 575/2013
o bonitetnih zahtevah (CRR), skupaj označeni s kratico CRD IV
1. Cilj in vsebina
Namen direktive in uredbe je uvesti sodoben pravni okvir za kreditne institucije, ki je občutljiv
za tveganja in upošteva mednarodni okvirni sporazum Baselskega odbora za bančni nadzor
glede kapitalskih zahtev za kreditne institucije (Basel III). Predpisi, ki so prej temeljili na
dveh direktivah, morajo biti v prid gospodarstvu EU ter finančni stabilnosti ter morajo
koristiti podjetjem in potrošnikom. Z direktivama so se posodobili predpisi o odobritvi in
dejavnostih, posodobil pa se je tudi kapitalski okvir, da bi bil celovitejši in občutljivejši za
tveganja. Direktiva o kapitalskih zahtevah na primer določa eksplicitno merjenje poslovnega
tveganja ter z odobritvijo notranjih sistemov za oceno tveganja (bonitetnih sistemov) omogoča
boljše obvladovanje tveganja. S poznejšimi spremembami direktiv o kapitalskih zahtevah
(CRD II–IV) so se na primer uvedli predpisi o dodatnem listinjenju in predpisi o plačilih,
pa tudi višje kapitalske zahteve. Uredba pa naj bi zagotovila enotno uporabo. Komisija je
novembra 2016 predlagala spremembe direktive in uredbe (CRD IV/CRR), zlasti da bi se
upoštevale novosti v okviru Baselskega odbora in Odbora za finančno stabilnost, kar zadeva
zavezujoč finančni vzvod, zavezujoč količnik neto stabilnega financiranja (NSFR), zahteve za
lastna sredstva, ki bolj upoštevajo tveganje, in zahtevo za skupno sposobnost pokrivanja izgub
za svetovne sistemsko pomembne banke, ki morajo imeti minimalno raven kapitalskih in drugih
instrumentov.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance_en
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2. Ocena
Z direktivo o kapitalskih zahtevah (CDR IV) se v zakonodajo prenaša baselski okvirni
sporazum, ki je prilagojen evropskemu sektorju finančnih storitev, poleg tega se pri tem
upoštevajo prednostne naloge Evropskega parlamenta iz leta 2010 (izboljšanje kapitalske
osnove, standardi likvidnosti, proticiklični ukrepi, stopnja finančnega vzvoda ter zavarovanje
za tveganje neplačila dolga nasprotne stranke). Številni podrobni izvedbeni predpisi, ki jih je
treba sprejeti, pa vseeno pomenijo izziv.
B. Direktiva št. 2007/64/ES o plačilnih storitvah (PSD), nadomeščena z Direktivo
št. (EU) 2015/2366 (PSD 2)
1. Cilj in vsebina
Z direktivo o plačilnih storitvah naj bi se poenostavila brezgotovinska plačila po vsej EU in
vzpostavilo enotno območje plačil v evrih (SEPA). Poleg tega naj bi se zagotovila varstvo
potrošnikov z uvedbo zahtev za informacije ter konkurenca z odprtjem trgov na podlagi
usklajenih pravil za dostop do trga. Direktiva o plačilnih storitvah je bila dopolnjena z Uredbo
(ES) št. 924/2009 in Uredbo (EU) št. 260/2012. Instrumenti SEPA so sicer od konca leta 2010
uvedeni po vsej EU, vendar se le malo uporabljajo. Zato je bila sprejeta Uredba (EU)
št. 260/2012, ki določa zamenjavo nacionalnih plačilnih instrumentov z evropskimi. Jeseni 2015
je bila sprejeta revidirana direktiva o plačilnih storitvah (PSD 2), s čimer je bila prva
direktiva o plačilnih storitvah razveljavljena. Z revidirano direktivo se uvajajo stroge varnostne
zahteve za naročilo in obdelavo plačil ter varstvo finančnih podatkov potrošnikov, odpira
pa se tudi trg za ponudnike, ki plačilne storitve izvajajo na podlagi dostopa do informacij
o plačilnem računu. Odgovornost za neodobrene finančne transakcije je manjša, poleg tega
se uvaja brezpogojna pravica do povračila pri bremenitvah v evrih. Zaračunavanje dodatnih
stroškov za plačilo s kartico je na primer prepovedano, ne glede na to, ali je bilo plačilno
sredstvo uporabljeno v trgovini ali prek spleta. Druga direktiva o plačilnih storitvah je začela
veljati 12. januarja 2016, v zakonodajo pa jo je treba prenesti do 13. januarja 2018. Uredba
št. (EU) 2015/751 o medbančnih provizijah je prav tako pomemben element zakonodaje
o plačilnih storitvah, saj te provizije omejuje, da bi se zmanjšali stroški za trgovce in potrošnike
pri uporabi plačilnih kartic.
2. Ocena
Nekateri predpisi direktive o plačilnih storitvah so bili deležni kritik, npr. dejstvo, da se ne
preverja, ali se (merodajna) številka IBAN ujema z imenom lastnika računa, kar pomeni, da se
nakazilo izvede tudi, če se podatka ne ujemata. Poleg tega višine neposrednih obremenitev ni
mogoče omejiti, ne preklicati nakazila, ki je bilo že potrjeno. Kar zadeva to direktivo, je bilo
nekaj pomislekov glede varnosti in varstva podatkov.

TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

A. Direktiva št. 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (MiFID II) in Uredba (EU)
št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov (MiFIR)
1. Cilj in vsebina
Od leta 2004 direktiva MiFID I (razveljavljena Direktiva št. 2004/39/ES) določa enotne
standarde za poslovanje z vrednostnimi papirji, več konkurence in večjo zaščito vlagateljev,
npr. z izboljšano preglednostjo pri provizijah za investicijsko svetovanje ter z bolj povezano
ponudbo storitev finančnih ponudnikov. Vlagatelje je treba pred sklenitvijo pogodbe seznaniti
z vsemi pristojbinami, pa tudi s produktom in njegovimi tveganji. Pričakuje se, da se bo s tem

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0354+0+DOC+XML+V0//SL
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ureditvenim okvirom povečalo zaupanje vlagateljev, kar bo spodbudilo pritok mednarodnega
kapitala v Evropo. Leta 2014 sta bili direktiva (MiFID II) in uredba (MiFIR) prenovljeni, s čimer
je bil vzpostavljen nov pravni okvir, ki uvaja številne določbe za boljšo zaščito potrošnikov.
Plačilna praksa investicijskih podjetij na primer ne sme biti v navzkrižju z njihovo obveznostjo,
da ravnajo v interesu svojih strank. Izboljšali naj bi se tudi ureditev in preglednost finančnih
trgov ter zagotovila večja konkurenca. Odpravili naj bi tveganja, povezana s tehnološkim
razvojem, kot je algoritemsko in visokofrekvenčno trgovanje. Začetek uporabe direktive
MiFID II in uredbe MiFIR je bil najprej predviden za začetek leta 2017, nato pa preložen za
eno leto, na 3. januarja 2018.
2. Ocena
Varuhi vlagateljev se pritožujejo, da na primer dokazno breme za napačno ali pomanjkljivo
svetovanje banke nosi stranka, čeprav je dokumentiranje obveznost svetovalca. Kršitev zahtev
skrbnega in varnega poslovanja prav tako nima civilnopravnih posledic, tako da vlagatelj ne
more zahtevati odškodnine. Ker gre za „Lamfalussyjevo direktivo“, so za izvajanje predvidene
in potrebne številne izvedbene določbe. To velja tudi za novo direktivo oziroma uredbo.
B. Direktiva št. 2009/65/ES o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive
vrednostne papirje (KNPVP)
1. Cilj in vsebina
Od leta 1985 direktiva KNPVP harmoniziranim deležem naložbenih skladov zagotavlja
„evropski potni list“, s katerim se po registraciji v eni državi članici s postopkom priglasitve
lahko prodajajo tudi v vseh drugih državah članicah. Pri tem se je paleta zajetih produktov
nenehno širila, upoštevani pa so bili tudi vidiki zaščite vlagateljev. Preoblikovana različica
direktive podrobneje določa potni list EU za družbe za upravljanje, odpravlja birokratske
ovire za čezmejno trženje, ureja združevanje skladov, tako imenovane strukture centralnih
in napajalnih KNPVP, obveznosti skrbniških bank, plačno politiko in ureditev odgovornosti
oziroma sankcij. Informiranje vlagateljev in sodelovanje med nacionalnimi nadzornimi organi
sta se izboljšala. Posebne uredbe urejajo evropske dolgoročne investicijske sklade (EDIS,
Uredba (EU) št. 2015/760), sklad tveganega kapitala (EuVECA, Uredba (EU) št. 345/2013) in
sklad za socialno podjetništvo (EuSEF – Uredba (EU) št. 346/2013), medtem ko upravitelje
alternativnih investicijskih skladov ureja Direktiva št. 2011/61/ES. Uredbo o skladih denarnega
trga je Svet sprejel maja 2017, potem ko je besedilo odobril Parlament.
2. Ocena
Tudi v primeru direktive KNPVP je treba sprejeti številne izvedbene ukrepe, na primer za
združevanje, postopek priglasitve, potni list za družbe za upravljanje ali bistvene informacije
za vlagatelje.

ZAVAROVANJA

A. Direktiva št. 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in
pozavarovanja (Solventnost II)
1. Cilj in vsebina
Namen direktive je temeljita reforma finančnega nadzora zavarovalnic, saj dosedanji statični
nadzorni model nadomešča z dinamičnim pristopom na podlagi tveganja, da bi se izboljšala
zaščita potrošnikov in podjetij. Ureja ustreznost tveganja in upravljanje kapitala. Okrepili naj bi
se povezanost zavarovalniškega trga EU ter zaščita zavarovalcev in upravičencev, s čimer naj
bi se izboljšala mednarodna konkurenčnost evropskih zavarovalnic in pozavarovalnic.
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Dosedanje direktive so določale statični okvir za računanje minimalnega kapitala, katerega
višina je bila odvisna od skupnega obsega poslovanja, pri čemer so se upoštevali zgolj bilančni
podatki. Druga direktiva o solventnosti nasprotno bolj upošteva dejanska tveganja in v središče
postavlja raven tveganja posameznih podjetij. Po novem se upoštevajo vsa ustrezna izmerljiva
tveganja (vsaj tržno, kreditno, zavarovalno in operativno tveganje). Skladno s tem se z novim
nadzornim sistemom skuša zagotoviti, da imajo zavarovalnice dovolj kapitala za kritje tveganja.
To dopolnjuje zahteva glede minimalnega kapitala.
2. Ocena
Druga direktiva o solventnosti zavarovalnicam omogoča, da so na vse bolj globaliziranem trgu
bolj konkurenčne. Vendar nadzorne organe skrbi, da bi lahko večja konkurenca povzročila
več stečajev in zmanjšala zaupanje potrošnikov ter povečala pritisk na male in srednje
zavarovalnice. Kratkoročno bi se lahko zaradi tega zmanjšalo zavarovalno kritje za visoka
dolgoročna tveganja (zaradi večjih kapitalskih zahtev), zavarovalnice pa bi lahko omejile
navzkrižno subvencioniranje, kar bi lahko privedlo do povečanja nekaterih tarif. Komisija je
leta 2011 sprejela predlog za omnibus II, da bi upoštevala novo nadzorno strukturo in zlasti
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA), ustanovljen v začetku leta 2011.
Zaradi poznega sprejetja predloga za omnibus II je bil rok za prenos direktive o Solventnosti
II prestavljen na 1. januar 2016.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Sprejemanje in izvajanje zakonodaje EU o finančnih storitvah poteka po tako imenovanem
Lamfalussyjevem postopku, po katerem Parlament in Svet s soodločanjem sprejmeta temeljno
zakonodajo (prva raven). Parlament ima tudi nadzorno vlogo pri sprejemanju ukrepov na drugi
ravni.
Da bi jasno izrazil svoje stališče, je Parlament ves čas podpiral delo Komisije, sprožal razprave in
predlagal pobude (npr. za omejitev plačnih sistemov v bančni in naložbeni panogi). Prav zaradi
proaktivnega ravnanja sodeluje v razpravi s Komisijo, Svetom in mednarodnimi institucijami
o razvoju nadzorne in regulativne strukture za finančne trge ter pri iskanju možnosti za
preprečevanje sistemskega tveganja.
Dražen Rakić
11/2017

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_en
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