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EURÓPSKY SYSTÉM FINANČNÉHO DOHĽADU (ESFS)

Európsky systém orgánov finančného dohľadu (ESFS) je viacvrstvový systém
mikro- a makroprudenciálnych orgánov, ktorého cieľom je zabezpečiť jednotný
a ucelený finančný dohľad v EÚ. Zahŕňa Európsky výbor pre systémové riziká, tri
európske orgány dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre
cenné papiere a trhy a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie
zamestnancov) a vnútroštátne orgány dohľadu. ESFS sa neustále vyvíjal, aby
zohľadnil meniaci sa kontext, v ktorom pôsobí, a to najmä zavedenie bankovej únie,
cieľ rozvoja únie kapitálových trhov a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 114 a článok 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A CIELE

Finančný sektor podlieha prísnemu regulačnému rámcu a rámcu dohľadu určenému
na podporu finančnej stability a ochranu zákazníkov v oblasti finančných služieb.
V nariadeniach EÚ sa stanovujú pravidlá a normy, ktoré musia dodržiavať finančné
inštitúcie. Dohľad je kontrolný proces, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby finančné
inštitúcie tieto pravidlá a normy náležite uplatňovali. Globálna finančná kríza v rokoch
2007 – 2008 okrem iného odhalila potrebu zlepšiť a posilniť európsku regulačnú
a dozornú štruktúru. V dôsledku toho EÚ uskutočnila niekoľko reforiem s cieľom
prepracovať spôsob regulácie finančného sektora EÚ a dohľadu nad ním. Na
základe odporúčaní uvedených v správe de Larosièrovej expertnej skupiny, pokiaľ ide
o posilnenie európskych mechanizmov dohľadu, bol v roku 2010 zavedený ESFS,
ktorý začal fungovať 1. januára 2011. ESFS pozostáva z Európskeho výboru pre
systémové riziká (ESRB), troch európskych orgánov dohľadu (ESA) – Európskeho
orgánu pre bankovníctvo (EBA), Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
a Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
(EIOPA) – zo Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu a z vnútroštátnych
orgánov dohľadu.
Hlavným cieľom ESFS je zabezpečiť, aby sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančný
sektor, náležite uplatňovali vo všetkých členských štátoch v záujme zachovania
finančnej stability, podporovania dôvery a poskytovania ochrany spotrebiteľom. Medzi
ciele ESFS patrí aj vypracovanie spoločnej kultúry dohľadu a uľahčenie jednotného
európskeho finančného trhu.
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ESFS je systém, ktorý kombinuje mikro- a makroprudenciálny dohľad. Hlavným
účelom mikroprudenciálneho dohľadu je znížiť pravdepodobnosť a obmedziť dosah
zlyhania individuálnych finančných inštitúcií, a to v záujme ochrany jej klientov. Zdravie
a spoľahlivosť individuálnych finančných inštitúcií môže mať dôsledky aj pre iné
inštitúcie z dôvodu rizika nákazy. Makroprudenciálny dohľad sa zaoberá vystavením
finančného systému ako celku spoločným rizikám a usiluje sa obmedziť jeho problémy
s cieľom chrániť celé hospodárstvo pred významným poklesom reálneho produktu.
Globálna finančná kríza v rokoch 2007 – 2008 ukázala, že predkrízová štruktúra
dohľadu EÚ kládla príliš veľký dôraz na dohľad nad jednotlivými finančnými inštitúciami
a príliš malý dôraz na makroprudenciálne aspekty. Preto bol zriadený osobitný
orgán – ESRB –, ktorý niesol zodpovednosť za makroprudenciálny dohľad nad
finančným systémom EÚ a za prevenciu a zmierňovanie systémového rizika.
Mikroprudenciálny dohľad vykonávajú EBA, ESMA a EIOPA v každom z príslušných
sektorov finančných služieb – bankovníctvo, kapitálové trhy a poisťovníctvo. Tri orgány
mikroprudenciálneho dohľadu spolupracujú na medzisektorových a horizontálnych
otázkach v spoločnom výbore.

RÁMEC

A. Mikroprudenciálny dohľad
Mikroprudenciálny dohľad EÚ charakterizuje viacvrstvový systém orgánov, ktoré sú
rozdelené podľa odvetvia (bankovníctvo, poisťovníctvo a kapitálové trhy) a úrovne
dohľadu a regulácie (EÚ a vnútroštátne).
1. Európske orgány dohľadu (ESA)
EBA, ESMA a EIOPA sú agentúry EÚ s vlastnou právnou subjektivitou, ktoré zastupujú
ich predsedovia. ESA musia konať nezávisle a len v záujme EÚ ako celku. Za svoje
konanie sa zodpovedajú Parlamentu a Rade.
Hlavným cieľom ESA vymedzeným v ich príslušných zakladajúcich nariadeniach
(nariadenia o európskych orgánoch dohľadu) je chrániť verejný záujem tým, že
pomáhajú upevňovať stabilitu a účinnosť finančného systému. Konkrétne zohrávajú
ESA úlohu pri:
— zlepšovaní bezproblémového fungovania vnútorného trhu vrátane predovšetkým

riadnej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu,

— zaisťovaní integrity, transparentnosti, účinnosti a riadneho fungovania finančných
trhov,

— posilňovaní medzinárodnej koordinácie dohľadu,

— predchádzaní regulačnej arbitráži a presadzovaní rovnakých podmienok
hospodárskej súťaže,

— zabezpečovaní, aby akékoľvek relevantné riziko bolo riadne regulované a pod
dohľadom,

— zvyšovaní ochrany zákazníkov,

— zlepšovaní konvergencie dohľadu v rámci vnútorného trhu.
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ESA prispievajú k rozvoju jednotného súboru pravidiel vypracúvaním návrhov
dvoch typov technických noriem (regulačných technických noriem a vykonávacích
technických noriem), ktoré prijíma Komisia (ako delegované alebo vykonávacie akty).
S cieľom zlepšovať konvergenciu dohľadu vydávajú usmernenia a odporúčania a majú
určité právomoci v prípadoch porušenia práva EÚ zo strany vnútroštátnych orgánov
dohľadu, núdzových situácií a sporov medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.
V rámci svojho príslušného sektora činnosti je každý ESA v konzultácii s ESRB
poverený vypracovaním kritérií na určenie a kvantifikovanie systémového rizika
a vypracovanie náležitého režimu záťažového testovania pre inštitúcie vo svojej
pôsobnosti. ESA tiež iniciujú a koordinujú záťažové testy v celej EÚ s cieľom posúdiť
odolnosť účastníkov finančného trhu. Účastníci, ktorí môžu predstavovať systémové
riziko, sa potom musia podrobiť zvýšenému dohľadu.
Všetky tri ESA sú organizované rovnakým spôsobom. Ich riadiaca štruktúra sa skladá
z dozornej rady, správnej rady, predsedu a výkonného riaditeľa. Dozorná rada je hlavný
rozhodovací orgán, ktorý tvorí predseda, predseda príslušného dozorného orgánu
v každom členskom štáte a jeden zástupca Komisie, Európskej centrálnej banky (ECB),
ESRB a ostatných dvoch ESA.
a. Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Právny základ: nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre
dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v znení neskorších právnych predpisov.
EBA, ktorý pôvodne sídlil v Londýne, sa v júni 2019 z dôvodu vystúpenia
Spojeného kráľovstva z EÚ presťahoval do Paríža. Pôsobnosť EBA zahŕňa úverové
inštitúcie, finančné konglomeráty, investičné spoločnosti, platobné inštitúcie a inštitúcie
elektronických peňazí. V rámci preskúmania v roku 2019 bol EBA poverený
aj prevenciou využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí
a financovania terorizmu.
b. Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
(EIOPA)
Právny základ: nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje európsky orgán
dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)
v znení neskorších právnych predpisov.
EIOPA má sídlo v Frankfurte nad Mohanom. Zameriava sa hlavne na
poisťovne a zaisťovne, sprostredkovateľov poistenia, finančné konglomeráty
a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ). Prispieva najmä
k jednotnému súboru pravidiel v oblasti poisťovníctva a dôchodkového poistenia
zamestnancov prostredníctvom režimov Solventnosť II a IZDZ.
c. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Právny základ: nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje európsky orgán
dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) v znení neskorších právnych
predpisov.
ESMA sídli v Paríži. Jeho pôsobnosť zahŕňa kapitálové trhy a zúčastnené inštitúcie
(burzy, obchodníkov, fondy atď.). ESMA vykonáva v EÚ priamy dohľad a má výhradnú
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zodpovednosť za registráciu ratingových agentúr a archívov obchodných údajov,
dohľad nad nimi a ukladanie sankcií. Je tiež zodpovedný za uznávanie centrálnych
protistrán a archívov obchodných údajov tretích krajín (t. j. krajín mimo EÚ) a za
certifikáciu a potvrdzovanie v prípade ratingových agentúr tretích krajín.
2. Spoločné orgány
a. Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu
Spoločný výbor je zodpovedný za celkovú a medzisektorovú koordináciu s cieľom
zabezpečiť konzistenciu dohľadu. Ako je uvedené v nariadeniach o ESA, zahŕňa to
tieto oblasti: finančné konglomeráty; účtovníctvo a audit; mikroprudenciálne analýzy
medzisektorového vývoja, ako aj rizík a slabých miest v súvislosti s finančnou
stabilitou; retailové investičné produkty a finančné služby; otázky týkajúce sa ochrany
spotrebiteľov a investorov; kybernetická bezpečnosť; výmena informácií medzi ESRB
a ESA. Spoločný výbor zodpovedá aj za urovnávanie sporov medzi ESA, pokiaľ ide
o medzisektorové záležitosti.
Spoločný výbor tvoria predsedovia ESA (a prípadných podvýborov), ktorí sa vždy
po 12 mesiacoch postupne striedajú vo funkcii predsedu tohto výboru. Predseda
spoločného výboru zároveň pôsobí ako podpredseda ESRB. Spoločný výbor sa musí
stretávať aspoň raz za dva mesiace.
b. Odvolacia rada
Odvolacia rada je nezávislá od troch ESA a zaoberá sa odvolaniami, ktoré podali
strany dotknuté rozhodnutiami ESA. Tvorí ju šesť členov a šesť náhradníkov, ktorých
na základe užšieho výberu navrhnutého Komisiou vymenúvajú ESA na obdobie
piatich rokov. Proti rozhodnutiam odvolacej rady možno podať odvolanie na Súdnom
dvore Európskej únie .
3. Príslušné vnútroštátne orgány dohľadu
Každý členský štát určuje svoje vlastné príslušné orgány, ktoré sú súčasťou ESFS a sú
zastúpené v ESA.
B. Makroprudenciálny dohľad – Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB)
Právny základ: nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade nad
finančným systémom na úrovni Európskej únie a o zriadení Európskeho výboru pre
systémové riziká v znení neskorších právnych predpisov a nariadenie Rady (EÚ)
č. 1096/2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce
sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká.
ESRB vykonáva makroprudenciálny dohľad na úrovni EÚ. Jeho cieľom je predchádzať
systémovým rizikám finančnej stability z hľadiska makroekonomického vývoja
a zmierňovať ich. Zakladajúcimi nariadeniami sa ESRB zverujú rôzne úlohy a poskytujú
nástroje vrátane: zberu a analýzy relevantných informácií; identifikácie systémových
rizík a určenia poradia ich dôležitosti; vydávania varovaní a odporúčaní a monitorovania
následnej činnosti; poskytovania posúdenia Rade, ak ESRB rozhodne, že môže
nastať mimoriadna situácia; spolupráce s ďalšími stranami ESFS; koordinácie činnosti
s medzinárodnými finančnými organizáciami, ako je Medzinárodný menový fond
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a Rada pre finančnú stabilitu; a plnenia úloh uvedených v iných právnych predpisoch
EÚ.
ESRB tvorí generálna rada, riadiaci výbor, dva poradné orgány (poradný výbor pre
vedecké otázky a poradný výbor pre technické otázky) a sekretariát.
ECB poskytuje ESRB analytickú, štatistickú, administratívnu a logistickú podporu.
Prezident ECB je tiež predsedom ESRB.
C. Spolupráca na rôznych úrovniach
Finančné trhy sú zložité, prepojené a čoraz viac globalizované. Preto je nevyhnutná
koordinácia a spolupráca medzi orgánmi dohľadu zodpovednými za rôzne subjekty
a odvetvia tak v rámci EÚ, ako aj na celosvetovej úrovni. Nariadenia, ktorými sa vytvára
ESFS, poskytujú viacero nástrojov a mechanizmov spolupráce medzi jednotlivými
orgánmi dohľadu na úrovni EÚ. V tejto súvislosti zohrávajú ESA dôležitú koordinačnú
úlohu. Rôzne subjekty v rámci ESFS tiež koordinujú svoju činnosť s rôznymi
medzinárodnými inštitúciami – a to aj na fórach dohľadu, ako je Medzinárodná
organizácia komisií pre cenné papiere, Rada pre finančnú stabilitu a Medzinárodná
asociácia orgánov dohľadu nad poisťovníctvom – a s orgánmi dohľadu tretích krajín.
Rozvoj rámca dohľadu
Regulačný rámec a rámec dohľadu EÚ sa postupne vyvíjal. Počas globálnej finančnej
krízy v rokoch 2007 – 2008 a po nej sa ukázalo, že je potrebná hlbšia integrácia
bankového dohľadu v eurozóne. Preto bola v roku 2013 vytvorená banková únia[1] EÚ,
ktorá začala fungovať v novembri 2014, pričom zaviedla nové prvky a aktérov. Jeden
z jej hlavných pilierov, jednotný mechanizmus dohľadu (SSM), je mimoriadne dôležitým
prvkom rámca dohľadu.
Podľa zakladajúceho nariadenia SSM je ECB orgánom bankového dohľadu pre
najväčšie banky („významné úverové inštitúcie“) v členských štátoch eurozóny a vo
všetkých členských štátoch mimo nej, ktoré sa rozhodnú pripojiť. Na tento účel
bola riadiaca štruktúra ECB upravená, a to zriadením dozornej rady. Medzi úlohy
ECB v tomto ohľade patrí autorizácia úverových inštitúcií, zabezpečenie súladu
s prudenciálnymi a inými regulačnými požiadavkami a vykonávanie preverovaní.
Vnútroštátne orgány bankového dohľadu naďalej vykonávajú dohľad nad ostatnými
bankami. Okrem týchto mikroprudenciálnych úloh má ECB aj makroprudenciálne
úlohy a nástroje. V záujme zabezpečenia jednotného dohľadu ECB úzko spolupracuje
s vnútroštátnymi orgánmi bankového dohľadu v rámci SSM a s ostatnými orgánmi
tvoriacimi ESFS, najmä s EBA.
Pre banky, na ktoré sa vzťahuje SSM, bol navyše zavedený jednotný mechanizmus
riešenia krízových situácií, ktorý začal fungovať v roku 2016. Tento mechanizmus
umožňuje účinné riadenie riešenia krízových situácií bánk prostredníctvom Jednotnej
rady pre riešenie krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií,
ktorý financuje bankový sektor. Jeho cieľom je zabezpečiť riadne riešenie krízovej
situácie zlyhávajúcich bánk s minimálnymi nákladmi pre daňovníkov a pre reálnu
ekonomiku.

[1]Viac informácií o bankovej únii nájdete nižšie a v informačnom liste (2.6.5) na túto tému.
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V rámci úsilia o vybudovanie únie kapitálových trhov EÚ a ako súčasť širšej škály
opatrení sa v roku 2019 dokončila revízia rámca ESFS zmenou zakladajúcich
nariadení ESA a ESRB. Cieľom zmien bolo posilniť právomoci, riadenie a financovanie
európskych orgánov dohľadu a zlepšiť schopnosť ESRB dohliadať na finančný systém
a odhaľovať riziká pre finančnú stabilitu. Európske orgány dohľadu získali ďalšie
právomoci vrátane posilnenej úlohy EBA v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí,
posilnených nástrojov EIOPA na podporu konvergencie dohľadu v oblasti poisťovníctva
a posilneného priameho dohľadu ESMA v ďalších oblastiach kapitálových trhov (t. j.
zneužívanie trhu, kritické referenčné hodnoty EÚ a poskytovatelia služieb vykazovania
údajov). Revízia zahŕňala aj určité opatrenia na riešenie nových výziev a využitie
príležitostí, ako je zvýšený význam udržateľného financovania a nový vývoj v oblasti
finančných technológií (fintech).
Posledné preskúmanie fungovania ESA bolo naplánované v rámci akčného plánu
pre úniu kapitálových trhov z roku 2020 a skončilo sa v máji 2022. Na jeho základe
sa navrhlo vykonať cielené zmeny na podporu konvergencie dohľadu v sektorových
právnych predpisoch a pokračovať v procese úvah o ďalších možných oblastiach,
v ktorých je potrebné zlepšenie.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament sa ako spoluzákonodarca významne podieľal na vypracovaní zakladajúcich
právnych predpisov ESFS. Okrem toho má kontrolnú úlohu, pokiaľ ide o opatrenia
prijaté pri rozvoji jednotného súboru pravidiel, t. j. delegované akty (vrátane
regulačných technických noriem) a vykonávacie akty (vrátane vykonávacích
technických noriem). Parlament musí potvrdiť predsedov a výkonných riaditeľov ESA.
Má tiež rozsiahle práva na informácie a je napríklad oprávnený dostávať ročný
pracovný program, viacročný pracovný program a výročné správy ESA. Okrem toho
môže Parlament žiadať ESA o stanoviská. Každoročne tiež hlasuje o absolutóriu za
plnenie rozpočtu ESA.
Parlament a ECB navyše uzavreli medziinštitucionálnu dohodu (2013/694/EÚ) s cieľom
zabezpečiť zodpovednosť a dohľad nad úlohami, ktoré boli ECB zverené v rámci
SSM. Parlament rozhoduje predovšetkým o schválení kandidátov navrhnutých ECB na
post predsedu a podpredsedu dozornej rady hlasovaním vo Výbore pre hospodárske
a menové veci (ECON) a v pléne. Okrem toho sa predseda dozornej rady zúčastňuje
na pravidelných vypočutiach a výmenách názorov s poslancami EP, kde prezentuje
výročnú správu ECB o činnostiach dohľadu, objasňuje výkon úloh v oblasti dohľadu zo
strany ECB a odpovedá tiež na otázky poslancov EP.

Radostina Parenti
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-05/220523-esas-operations-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013Q1130(01)
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/accountability/html/index.sk.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/tvservices/hearings/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.sk.html
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