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EVROPSKI SISTEM FINANČNEGA NADZORA (ESFS)

Evropski sistem finančnega nadzora (ESFS) je večplasten sistem organov mikro-
in makrobonitetnega nadzora, katerega namen je skrbeti za dosleden in usklajen
finančni nadzor v EU. Sestavljajo ga Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB),
trije evropski nadzorni organi (Evropski bančni organ, Evropski organ za vrednostne
papirje in trge in Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter nacionalni
nadzorniki. Evropski sistem finančnega nadzora se ves čas spreminja, da bi
upošteval kontekst, v katerem deluje, zlasti uvedbo bančne unije, cilj oblikovanja
unije kapitalskih trgov in izstop Velike Britanije iz EU.

PRAVNA PODLAGA

Člen 114 in člen 127(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

OZADJE IN CILJI

Finančni sektor ima strog regulativni in nadzorni okvir, katerega namen je spodbujati
finančno stabilnost in zaščititi uporabnike finančnih storitev. Predpisi EU določajo
pravila in standarde, ki jih morajo finančne institucije spoštovati. Nadzor je proces
spremljanja, katerega namen je zagotoviti, da finančne institucije ta pravila in standarde
pravilno uporabljajo. Svetovna finančna kriza 2007/2008 je med drugim pokazala,
da je treba izboljšati in okrepiti evropsko regulativno in nadzorno strukturo. EU je
posledično izvedla številne reforme, da bi spremenila način, kako regulira in nadzoruje
svoj finančni sektor. ESFS je bil na podlagi priporočil iz poročila de Larosièrjeve
skupine strokovnjakov za okrepitev evropske nadzorne ureditve uveden leta 2010,
delovati pa je začel 1. januarja 2011. ESFS sestavljajo Evropski odbor za sistemska
tveganja (ESRB), trije evropski nadzorni organi, in sicer Evropski bančni organ (EBA),
Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropski organ za zavarovanja
in poklicne pokojnine (EIOPA), ter skupni odbor evropskih nadzornih organov in
nacionalni nadzorniki.
Glavni cilj ESFS je zagotoviti, da se pravila, ki veljajo za finančni sektor, v vseh državah
članicah pravilno izvajajo, da bi se ohranjala finančna stabilnost, spodbujalo zaupanje
in zagotavljalo varstvo potrošnikov. Med njegovimi cilji sta tudi oblikovanje skupne
nadzorne kulture in olajšanje vzpostavitve enotnega evropskega finančnega trga.
ESFS je sistem kombiniranega mikro- in makrobonitetnega nadzora. Glavni cilj
mikrobonitetnega nadzora je zmanjšati verjetnost in omejiti posledice propada
posameznih finančnih institucij ter s tem zaščititi stranke teh institucij. Zdravje in trdnost
posameznih finančnih institucij lahko zaradi tveganja okužbe vplivata tudi na druge
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institucije. To, da je finančni sistem kot celota izpostavljen skupnim tveganjem, se
upošteva pri makrobonitetnem nadzoru, katerega cilj je omejiti pretrese v finančnem
sistemu, da se gospodarstvo na splošno obvaruje pred znatnim nazadovanjem realne
proizvodnje.
Svetovna finančna kriza 2007/2008 je pokazala, da je nadzorni sistem EU pred
krizo preveč pozornosti namenjal nadzoru posameznih finančnih institucij, premalo
pa makrobonitetnim vidikom. Zato je bil ustanovljen poseben organ, tj. ESRB, ki je
bil zadolžen za makrobonitetni nadzor finančnega sistema EU ter preprečevanje in
blažitev sistemskih tveganj. Mikrobonitetni nadzor izvajajo EBA, ESMA in EIOPA, vsak
v svojem sektorju finančnih storitev – bančništvo, kapitalski trgi in zavarovalništvo.
Ti trije mikrobonitetni organi v okviru skupnega odbora evropskih nadzornih organov
sodelujejo pri medsektorskih in horizontalnih vprašanjih.

OKVIR

A. Mikrobonitetni nadzor
Za mikrobonitetni nadzor v EU je značilen večplasten sistem organov, ločenih glede
na sektorska področja (bančništvo, zavarovalništvo in kapitalski trgi) in glede na raven
nadzora in regulacije (EU in nacionalna raven).
1. Evropski nadzorni organi
EBA, ESMA in EIOPA so organi EU, ki so pravne osebe in imajo vsak svojega
predsednika, ki jih zastopa. Evropski nadzorni organi morajo biti neodvisni in ravnati
samo v interesu EU kot celote. Za svoje delovanje odgovarjajo Parlamentu in Svetu.
Glavni cilj evropskih nadzornih organov, kot je opredeljen v zadevnih uredbah o njihovi
ustanovitvi (v nadaljnjem besedilu: uredbe o evropskih nadzornih organih), je zaščititi
javni interes s podporo stabilnosti in učinkovitosti finančnega sistema. Zlasti imajo
evropski nadzorni organi pomembno vlogo pri:
— omogočanju nemotenega delovanja notranjega trga, kar zajema zlasti smotrno,

učinkovito in usklajeno raven regulacije in nadzora;

— zagotavljanju integritete, preglednosti, učinkovitosti in pravilnega delovanja
finančnih trgov;

— krepitvi mednarodnega usklajevanja pri nadzoru;

— preprečevanju regulativne arbitraže in spodbujanju enakih konkurenčnih pogojev;

— zagotavljanju, da je prevzemanje pomembnih tveganj ustrezno urejeno in
nadzorovano;

— krepitvi varstva potrošnikov;

— povečevanju nadzorniške konvergence na celotnem notranjem trgu.

Evropski nadzorni organi prispevajo k oblikovanju enotnega pravilnika s pripravo
dveh vrst tehničnih standardov (regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov), ki
jih sprejme Komisija (kot delegirane in izvedbene akte). Da bi povečali nadzorniško
konvergenco, izdajajo smernice in priporočila ter imajo določene pristojnosti v primeru,
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da nacionalni nadzorni organi kršijo zakonodajo EU ali da nastopijo izredne razmere
ali da pride do nesoglasij med pristojnimi nacionalnimi organi.
Vsak evropski nadzorni organ mora v posvetovanju z ESRB pripraviti merila za
ugotavljanje in količinsko opredelitev sistemskih tveganj za svoj zadevni sektor
dejavnosti ter razviti ustrezen sistem stresnih testov za institucije v njegovi pristojnosti.
Poleg tega začnejo in usklajujejo stresne teste na ravni EU za ocenjevanje odpornosti
udeležencev na finančnem trgu. Udeležence na finančnem trgu, ki bi utegnili
predstavljati sistemsko tveganje, je treba nato okrepljeno nadzorovati.
Vsi trije evropski nadzorni organi so organizirani na enak način. Njihova upravljavska
struktura vključuje odbor nadzornikov, upravni odbor, predsednika in izvršnega
direktorja. Odbor nadzornikov je glavni organ odločanja, ki ga sestavljajo predsednik,
vodja pristojnih nadzornih organov v vsaki državi članici ter po en predstavnik Komisije,
Evropske centralne banke (ECB), ESRB in preostalih dveh evropskih nadzornih
organov.
a. Evropski bančni organ (EBA)
Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega
organa (Evropski bančni organ), kot je bila spremenjena s poznejšo zakonodajo.
Sedež organa EBA je bil prvotno v Londonu, nato pa je bil junija 2019 zaradi izstopa
Združenega kraljestva iz EU preseljen v Pariz. Organ EBA je pristojen za kreditne
institucije, finančne konglomerate, investicijska podjetja, plačilne institucije in institucije
za izdajo elektronskega denarja. Po pregledu leta 2019 je naloga EBA tudi, da prepreči,
da se finančni sistemi izrabljajo za pranje denarja in financiranje terorizma.
b. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), kot je bila spremenjena
s poznejšo zakonodajo.
Sedež organa EIOPA je v Frankfurtu na Majni. Organ se ukvarja predvsem
z zavarovalnicami in pozavarovalnicami, zavarovalnimi posredniki, finančnimi
konglomerati in institucijami za poklicno pokojninsko zavarovanje. V prvi vrsti prispeva
k enotnemu pravilniku za zavarovanja in poklicne pokojnine prek ureditve za
Solventnost II in institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje.
c. Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), kot je bila spremenjena
s poznejšo zakonodajo.
Sedež organa ESMA je v Parizu. Pristojen je za kapitalske trge in udeležence na njih
(borze, borzne trgovce, sklade itd.). ESMA ima v EU neposreden nadzor in izključno
pristojnost za registracijo, nadzor in sankcioniranje bonitetnih agencij in repozitorijev
sklenjenih poslov. Zadolžen je tudi za priznavanje centralnih nasprotnih strank in
repozitorijev sklenjenih poslov ter za certificiranje in potrditev bonitetnih agencij iz tretjih
držav (tj. držav, ki niso članice EU).
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2. Skupni organi
a. Skupni odbor evropskih nadzornih organov
Skupni odbor je odgovoren za splošno in medsektorsko usklajevanje in naj bi tako
zagotavljal skladen nadzor. Kot je navedeno v uredbah o evropskih nadzornih organih,
skupni odbor deluje na naslednjih področjih: finančni konglomerati, računovodstvo
in revizije, mikrobonitetne analize medsektorskega razvoja ter tveganj in ranljivosti,
povezanih s finančno stabilnostjo, naložbeni produkti in finančne storitve za male
vlagatelje, vprašanja v zvezi z varstvom potrošnikov in vlagateljev, kibernetska varnost
in izmenjava informacij med ESRB in evropskimi nadzornimi organi. Skupni odbor je
prav tako odgovoren za reševanje sporov med evropskimi nadzornimi organi glede
medsektorskih vprašanj.
Sestavljajo ga predsedniki evropskih nadzornih organov (in morebitnih pododborov),
na predsedniški funkciji pa se vsakih 12 mesecev izmenjujejo predsedniki nadzornih
organov. Predsednik skupnega odbora je hkrati tudi podpredsednik ESRB. Skupni
odbor se sestaja vsaj enkrat na dva meseca.
b. Odbor za pritožbe
Odbor za pritožbe je neodvisen od treh evropskih nadzornih organov in je pristojen za
pritožbe strank, na katere se sklepi teh organov nanašajo. Sestavljen je iz šestih članov
in šestih namestnikov, ki jih evropski nadzorni organi na podlagi ožjega seznama, ki
ga predlaga Komisija, imenujejo za petletni mandat. Na sklep odbora za pritožbe se je
mogoče pritožiti na Sodišče Evropske unije.
3. Pristojni nacionalni nadzorni organi
Vsaka država članica imenuje svoje pristojne organe, ki so del ESFS in so zastopani
v evropskih nadzornih organih.
B. Makrobonitetni nadzor – Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB)
Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad
finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska
tveganja, kot je bila spremenjena s poznejšo zakonodajo, in Uredba Sveta (EU)
št. 1096/2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem
Evropskega odbora za sistemska tveganja.
ESRB izvaja makrobonitetni nadzor na ravni EU. Njegov namen je v luči
makroekonomskih gibanj preprečiti in ublažiti sistemska tveganja za finančno
stabilnost. Uredbi o ustanovitvi mu nalagata različne naloge in določata različna
orodja, med katerimi so: zbirati in analizirati ustrezne informacije, ugotavljati sistemska
tveganja in jih razvrščati po pomembnosti, izdajati opozorila in priporočila ter spremljati
njihovo upoštevanje, pripravljati ocene za Svet, kadar ESRB meni, da bi utegnile nastati
izredne razmere, sodelovati z drugimi udeleženci v ESFS, usklajevati svoje ukrepe
z ukrepi mednarodnih finančnih organizacij, kot sta Mednarodni denarni sklad in Odbor
za finančno stabilnost, ter izvajati naloge, določene v drugi zakonodaji EU.
ESBR sestavljajo splošni in pripravljalni odbor, dva svetovalna organa (svetovalni
znanstveni in svetovalni tehnični odbor) ter sekretariat.
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Evropska centralna banka (ECB) ESRB nudi analitično, statistično, administrativno in
logistično podporo. Predsednik ECB je hkrati tudi predsednik ESRB.
C. Sodelovanje na različnih ravneh
Finančni trgi so kompleksni, prepleteni in vse bolj globalizirani. Zato je usklajevanje in
sodelovanje med nadzornimi organi, pristojnimi za različne subjekte in sektorje, tako
v EU kot na svetovni ravni bistvenega pomena. Uredbe o ustanovitvi ESFS zagotavljajo
številna orodja in mehanizme za sodelovanje med posameznimi nadzornimi organi na
ravni EU. V tem kontekstu imajo evropski nadzorni organi pomembno usklajevalno
vlogo. Različni subjekti v sistemu ESFS se usklajujejo tudi z različnimi mednarodnimi
institucijami, tudi v okviru forumov nadzornih organov, kot so Mednarodno združenje
nadzornikov trga vrednostnih papirjev, Odbor za finančno stabilnost in Mednarodno
združenje zavarovalnih nadzornikov, ter z nadzorniki iz tretjih držav.
Razvoj nadzornega okvira
Regulativni in nadzorni okvir EU se je skozi čas še naprej razvijal. Med svetovno
finančno krizo 2007/2008 in po njej je postalo jasno, da je potrebno tesnejše
povezovanje bančnega nadzora v euroobmočju. Zato je bila leta 2013 ustanovljena
bančna unija[1] EU, ki je začela delovati novembra 2014 in je uvedla nove elemente in
akterje. Enotni mehanizem nadzora (EMN) je eden od njenih glavnih stebrov in posebej
pomemben element nadzornega okvira.
V skladu z uredbo o ustanovitvi enotnega nadzornega mehanizma je ECB bančni
nadzornik za največje banke (pomembne kreditne institucije) v državah članicah euro
območja in v drugih državah članicah, ki se mu želijo priključiti. V ta namen je
bila prilagojena tudi upravljavska struktura ECB, tako da je bil ustanovljen nadzorni
odbor. Naloge ECB kot take so izdajanje dovoljenj kreditnim institucijam, zagotavljanje
skladnosti z bonitetnimi in drugimi regulativnimi zahtevami ter izvajanje nadzornih
pregledov. Nacionalni bančni nadzorniki še naprej nadzirajo preostale banke. Poleg
teh nalog mikrobonitetnega nadzora ima ECB tudi makrobonitetne naloge in orodja.
Da bi zagotovila dosleden nadzor, ECB v okviru enotnega mehanizma nadzora tesno
sodeluje z nacionalnimi bančnimi nadzorniki, pa tudi z drugimi organi v ESFS, zlasti
z organom EBA.
Poleg tega je bil za banke, zajete z enotnim mehanizmom nadzora, vzpostavljen enotni
mehanizem za reševanje, ki je začel delovati leta 2016. Prek enotnega mehanizma za
reševanje se lahko učinkovito upravlja reševanje bank s pomočjo enotnega odbora za
reševanje in enotnega sklada za reševanje, ki ju financira bančni sektor. Njegov namen
je zagotoviti, da reševanje bank v težavah poteka v skladu s pravili in ob minimalnih
stroških za davkoplačevalce in realno gospodarstvo.
Za vzpostavitev unije kapitalskih trgov EU in kot del širšega nabora ukrepov so bile ob
koncu pregleda okvira ESFS leta 2019 spremenjene uredbe o ustanovitvi evropskih
nadzornih organov in ESRB. Namen sprememb je bil povečati pristojnosti, izboljšati
upravljanje in povečati financiranje evropskih nadzornih organov ter okrepiti zmogljivost
ESRB pri nadzoru finančnega sistema in zaznavanju tveganj za finančno stabilnost.
Evropskim nadzornim organom je bila dodeljena vrsta dodatnih pooblastil, vključno

[1]Več podrobnosti o bančni uniji je v nadaljevanju in v informativnem pregledu (2.6.5) o tej temi.
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z večjo vlogo EBA na področju preprečevanja pranja denarja, okrepljenimi orodji EIOPA
za spodbujanje konvergence nadzora na področju zavarovalništva in okrepljenim
neposrednim nadzorom ESMA na drugih področjih kapitalskih trgov (npr. zloraba trga,
ključne referenčne vrednosti EU in izvajalci storitev sporočanja podatkov). Pregled je
vključeval tudi nekatere ukrepe v odziv na nove izzive in priložnosti, kot so večji pomen
trajnostnega financiranja in novi trendi na področju finančne tehnologije (FinTech).
Zadnji pregled dejavnosti evropskih nadzornih organov je bil predviden v akcijskem
načrtu za unijo kapitalskih trgov iz leta 2020 in zaključen maja 2022. Predlagano
je bilo, da se uvedejo ciljno usmerjene spremembe in tako spodbuja konvergenca
nadzora v sektorski zakonodaji in da se nadaljuje proces razmisleka o morebitnih drugih
področjih, na katerih bi utegnile biti potrebne izboljšave.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je imel kot sozakonodajalec pomembno vlogo pri oblikovanju zakonodaje
za ustanovitev ESFS. Poleg tega pa ima tudi nadzorno vlogo pri ukrepih, sprejetih
pri oblikovanju enotnega pravilnika, tj. delegiranih aktov (vključno z regulativnimi
tehničnimi standardi) in izvedbenih aktov (vključno z izvedbenimi tehničnimi standardi).
Parlament tudi odobri imenovanje predsednikov in izvršnih direktorjev evropskih
nadzornih organov. Nadalje ima pravico do obsežnih informacij in tako na primer prejme
letni in večletni program dela evropskih nadzornih organov ter njihovo letno poročilo.
Poleg tega lahko od evropskih nadzornih organov zahteva mnenja. Parlament prav
tako vsako leto glasuje o razrešnici za proračun evropskih nadzornih organov.
Poleg tega je z ECB sklenil medinstitucionalni sporazum (2013/694/EU), da bi
zagotovili odgovornost in nadzor nad izvajanjem nalog, prenesenih na ECB v okviru
EMN. Parlament odloča zlasti o odobritvi kandidata, ki ga ECB predlaga za predsednika
in podpredsednika nadzornega odbora, in sicer z glasovanjem v Odboru za ekonomske
in monetarne zadeve (ECON) ter na plenarnem zasedanju. Poleg tega se predsednik
nadzornega odbora redno udeležuje predstavitev in izmenjav mnenj s poslanci EP, kjer
predstavi letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih, pojasni, kako ECB izvaja svoje
nadzorne naloge, in tudi odgovarja na vprašanja poslancev.

Radostina Parenti
09/2022
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0228
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/SL/TXT/?uri=CELEX:32013Q1130(01)
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/accountability/html/index.sl.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/tvservices/hearings/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.sl.html

	Evropski sistem finančnega nadzora (ESFS)
	Pravna podlaga
	Ozadje in cilji
	Okvir
	Vloga Evropskega parlamenta


