
PA\918318SK.doc PE500.374v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre ústavné veci

2012/0244(COD)

8.11.2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre ústavné veci

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu 
(Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o jeho vzájomné pôsobenie 
s nariadením Rady (EÚ) č. .../..., ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú 
osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad 
úverovými inštitúciami
(COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Paulo Rangel



PE500.374v02-00 2/10 PA\918318SK.doc

SK

PA_Legam



PA\918318SK.doc 3/10 PE500.374v02-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia prijala 12. septembra 2012 balík návrhov na zriadenie jednotného mechanizmu 
dohľadu (JMD), ktorý zahŕňa:

 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, 
pokiaľ ide o politiky týkajúce sa úloh v oblasti prudenciálneho dohľadu nad 
úverovými inštitúciami (návrh o JMD); a

 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre 
bankovníctvo), pokiaľ ide o jeho vzájomné pôsobenie s nariadením Rady (EÚ) č. .../..., 
ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky 
týkajúce sa úloh v oblasti prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (návrh 
o EBA). 

Témou tohto stanoviska je návrh o EBA, ktorého cieľom je zosúladiť súčasné nariadenie 
č. 1093/2010 o zriadení Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) s upraveným rámcom 
pre bankový dohľad.

Počet a rozsah pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sa majú v nariadení 
č. 1093/2010 zaviesť, však závisí od konkrétneho návrhu jednotného mechanizmu dohľadu 
a od úlohy, ktorú by EBA mal v tejto súvislosti zohrávať. 

Preto by sa mali tieto dva návrhy posudzovať súčasne a je dôležité poskytnúť celkový pohľad 
na tento balík legislatívnych návrhov pre bankový dohľad. 

Jednotný mechanizmus dohľadu a úloha EBA

Súčasná finančná a hospodárska kríza zdôraznila, že je potrebné, aby sa Európska únia 
vyvíjala a posunula smerom k hlbšej hospodárskej a politickej integrácii. 

V tomto procese, ktorý vedie k skutočnej hospodárskej a menovej únii, sa považuje za 
potrebné zriadiť integrovaný finančný rámec – tzv. európsku bankovú úniu – s cieľom 
zabezpečiť stabilitu finančného systému, obnoviť dôveryhodnosť tohto sektora a podporiť 
spoľahlivosť úverových inštitúcií.

Jedným z kľúčových prvkov bankovej únie je vytvorenie jednotného mechanizmu dohľadu 
(JMD), ktorý by spravovala Európska centrálna banka a ktorý by sa týkal eurozóny a bol by 
otvorený všetkým členským štátom, ktoré nie sú krajinami eurozóny. Udelenie úloh v oblasti 
dohľadu ECB bude vychádzať z článku 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
ktorý umožňuje Rade, aby na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom a 
Európskou centrálnou bankou jednomyseľne „udelila Európskej centrálnej banke osobitné 
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úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a 
inými finančnými inštitúciami s výnimkou poisťovacích spoločností“.

Existuje niekoľko dôvodov prečo uvažovať o tom, že by bankovým dohľadom mala byť 
poverená ECB. Okrem toho, že článok 127 ods. 6 ZFEÚ stanovuje, že úlohy v oblasti 
dohľadu môžu byť udelené ECB, sa domnievame, že zapojenie ECB, s prihliadnutím na jej 
výrazné skúsenosti v oblasti finančnej stability, prispeje k zlepšeniu dôveryhodnosti 
a efektívnosti integrovaného mechanizmu dohľadu. Na druhej strane je známe, že vo väčšine 
členských štátov zodpovedajú za bankový dohľad centrálne banky, a preto je v rámci 
dlhodobej vízie pre posilnenie hospodárskej a menovej únie tiež dôležité využiť túto 
príležitosť na posilnenie úlohy ECB ako skutočnej centrálnej banky. Navyše, v porovnaní 
s návrhmi na budúce vytvorenie nového európskeho orgánu, ktorý bude zodpovedný za 
dohľad nad bankami, má predkladané riešenie tú výhodu, že nezvýši zložitosť inštitucionálnej 
štruktúry EÚ.

Zriadenie jednotného mechanizmu dohľadu s podporou Európskej centrálnej banky však 
kladie niektoré ústavné otázky, najmä pokiaľ ide o situáciu členských štátov, ktoré neprijali 
euro, ale ktoré sa chcú podieľať na bankovej únii. 

Po prvé z toho dôvodu, že článok 139 ZFEÚ vylučuje členské štáty, ktoré majú výnimku z 
uplatňovania článku 132 ZFEÚ, takže by sa mohlo zdať, že akýkoľvek akt prijatý ECB, 
vrátane odporúčaní a stanovísk, sa môže vzťahovať iba na členské štáty eurozóny, a preto je 
diskutabilné, či je účasť členských štátov, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, úplne v súlade so 
zmluvou. V tomto ohľade článok 6 návrhu na zriadenie JMD stanovuje, že členské štáty, 
ktoré nie sú súčasťou eurozóny, budú môcť začať úzku spoluprácu v oblasti dohľadu s ECB, 
hneď ako splnia určité podmienky. Medzi ne patrí, že sa tieto členské štáty zaväzujú, že 
zabezpečia, aby sa ich príslušné vnútroštátne orgány riadili všetkými opatreniami týkajúcimi 
sa úverových inštitúcií, ktoré požaduje ECB, a aby takéto opatrenia prijali, a zároveň sa 
zaväzujú, že na seba zoberú povinnosť prijímať vnútroštátne právne akty s cieľom zabezpečiť, 
aby ich príslušné vnútroštátne orgány boli povinné prijať akékoľvek opatrenia týkajúce sa 
úverových inštitúcií, ktoré požaduje ECB. Tým je teda na základe dobrovoľnosti stanovená 
podriadenosť aktom, ktoré prijala ECB, čo je plne v súlade s ustanoveniami Zmluvy.

Druhým problémom je zapojenie členských štátov, ktoré nie sú súčasťou eurozóny a ktoré 
dobrovoľne pristúpili k JMD, do rozhodovacieho procesu. 

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že návrh na zriadenie JMD predpokladá zapojenie 
zástupcov týchto členských štátov do činností dozornej rady zriadenej nariadením o plánovaní 
a realizácii úloh ECB v oblasti prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami. 
Podmienky, za ktorých sa uvedení zástupcovia zúčastňujú na činnosti dozornej rady sú 
stanovené v rozhodnutí, ktorým sa nadväzuje úzka spolupráca, a mali by „umožňovať čo 
najširšiu účasť týchto zástupcov s prihliadnutím na obmedzenia vyplývajúce zo štatútu ESCB 
a ECB, najmä pokiaľ ide o integritu jej rozhodovacieho procesu.“ (odôvodnenie 29).  
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Avšak podľa existujúcich zmlúv môže byť dozorná rada určená len ako orgán, ktorého úlohou 
je pripraviť rozhodnutie o bankovom dohľade, pričom nemôže prijať konečné rozhodnutie. 
Rada guvernérov ECB by mala byť aj naďalej orgánom, ktorý nesie konečnú zodpovednosť 
za svoje rozhodnutia, a jej zloženie nemôže byť zmenené prostredníctvom sekundárnych 
právnych predpisov, aby tak zahŕňala guvernérov centrálnych bánk členských štátov, ktoré nie 
sú súčasťou eurozóny. 

V záujme prekonania týchto obmedzení bude v strednodobom horizonte nevyhnutné zmeniť 
zmluvu. Takáto zmena zmluvy by mohla zahŕňať:

 nové ustanovenie, ktoré má byť vložené do štatútu ESCB a ECB, ktorým sa stanovuje, 
že dozorná rada je rozhodovací orgán pre bankový dohľad; alebo

 zmenu článku 283 ZFEÚ a článku 10.1 štatútu, ktorá predpokladá osobitné zloženie 
Rady guvernérov, v ktorej by boli zastúpené členské štáty, ktoré nie sú súčasťou 
eurozóny, v súlade s výkonom právomocí udelených podľa článku 127 ods. 6 ZFEÚ a 
v súlade s tým, ako funguje Rada ECOFIN a Euroskupina.

Medzitým, a ako dočasné riešenie, sa členským štátom, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, zaistí 
plná a rovná účasť v dozornej rade, a to vrátane účasti týkajúcej sa hlasovacích práv. Z tohto 
hľadiska je tiež dôležité v maximálnej možnej miere posilniť úlohu dozornej rady a napr. 
stanoviť Rade guvernérov povinnosť odôvodniť odchýlky od návrhov a návrhov rozhodnutí 
pripravených dozornou radou. 

Ďalej, a predovšetkým v záujme zachovania integrity jednotného finančného trhu, si EBA 
musí zachovať svoju úlohu a ponechať všetky svoje existujúce právomoci a úlohy: ďalej 
rozvíjať a zabezpečovať vykonávanie jednotného súboru pravidiel platného pre všetky 
členské štáty a rozšíriť zbližovanie postupov v oblasti dohľadu v celej Únii. Okrem toho by 
mal byť orgán EBA teraz poverený prípravou jednotnej príručky dohľadu, ktorá doplní 
jednotný súbor pravidiel EÚ a zaistí konzistentnosť v oblasti bankového dohľadu. Na tieto 
účely je potrebné zabezpečiť, aby rozhodovací proces v orgáne EBA zostal vyvážený a aby sa 
ECB stala príslušným orgánom v súlade s príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú 
súčasťou eurozóny. Ak teda vezmeme do úvahy, že je nemožné poskytnúť členským štátom, 
ktoré nie sú súčasťou eurozóny a ktoré sa k jednotnému mechanizmu dohľadu chcú pripojiť, 
aby mali v rozhodnutiach ECB, ktoré sa týkajú dohľadu, rovnaké práva, zrušenie ustanovení 
„dodržiavať alebo vysvetliť“ by sa mohlo považovať za strednodobé riešenie dovtedy, kým sa 
tento problém nevyrieši prostredníctvom zmeny zmluvy, aby sa tak zabezpečil vyváženejší 
postoj k týmto krajinám.

Z ústavného hľadiska by sa mali primeraným spôsobom riešiť aj problémy súvisiace s jasným 
oddelením menovej politiky ECB a jej funkcie v oblasti dohľadu a s demokratickou 
zodpovednosťou nového jednotného orgánu dohľadu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY



PE500.374v02-00 6/10 PA\918318SK.doc

SK

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Udelením úloh dohľadu ECB v sektore 
bankovníctva pre časť členských štátov 
Únie by sa nemalo nijako narušiť 
fungovanie vnútorného trhu v oblasti 
finančných služieb. Po udelení týchto úloh 
je preto nevyhnutné zabezpečiť riadne 
fungovanie EBA.

(4) Udelením úloh dohľadu ECB v sektore 
bankovníctva pre časť členských štátov 
Únie by sa nemalo nijako narušiť 
fungovanie vnútorného trhu v oblasti 
finančných služieb. EBA by si mal preto 
zachovať svoju úlohu a ponechať všetky 
svoje existujúce právomoci a úlohy: mal 
by ďalej rozvíjať a zabezpečovať 
vykonávanie jednotného súboru pravidiel 
platného pre všetky členské štáty a 
rozšíriť zbližovanie postupov v oblasti 
dohľadu v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) S cieľom zabezpečiť, aby boli 
postupy v oblasti dohľadu konzistentné v 
celej Únii, by mal EBA taktiež vypracovať 
jednotnú príručku dohľadu, ktorá doplní 
jednotný súbor pravidiel EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) So zreteľom na úlohy dohľadu udelené 
ECB nariadením Rady (EÚ) č. .../... 
[článok 127 ods. 6 nariadenia] by EBA mal 
byť schopný vykonávať svoje úlohy aj vo 
vzťahu k ECB. Mal by sa stanoviť 
osobitný postup, aby sa zabezpečilo, že 
súčasné mechanizmy urovnávania sporov 
a opatrenia v krízových situáciách zostanú 
účinné. Najmä v prípade, ak ECB 
nedodržiava opatrenie EBA na urovnanie 
sporu alebo na vyriešenie krízovej 
situácie, malo by sa od nej vyžadovať, aby 
svoje dôvody vysvetlila. EBA môže prijať 
samostatné rozhodnutie určené dotknutej 
finančnej inštitúcii, ak toto rozhodnutie 
vychádza z požiadaviek stanovených v 
priamo uplatniteľných právnych 
predpisoch Únie, a v uvedenom prípade by 
tak mal urobiť.

(5) So zreteľom na úlohy dohľadu udelené 
ECB nariadením Rady (EÚ) č. .../... 
[článok 127 ods. 6 nariadenia] by EBA mal 
byť schopný vykonávať svoje úlohy vo 
vzťahu k ECB rovnakým spôsobom ako vo 
vzťahu k iným príslušným orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom zabezpečiť primerané 
zohľadnenie záujmov všetkých členských 
štátov a umožniť riadne fungovanie EBA v 
záujme zachovania a prehĺbenia 
vnútorného trhu v oblasti finančných 
služieb by sa mali upraviť spôsoby 
hlasovania v rámci rady orgánov dohľadu, 
najmä pokiaľ ide o rozhodnutia prijímané 
EBA jednoduchou väčšinou.

(6) S cieľom zabezpečiť primerané 
zohľadnenie záujmov všetkých členských 
štátov a umožniť riadne fungovanie EBA v 
záujme zachovania a prehĺbenia 
vnútorného trhu v oblasti finančných 
služieb je potrebné zabezpečiť spravodlivé 
zastúpenie všetkých členských štátov v 
rozhodovacom procese EBA. Mali by sa
upraviť spôsoby hlasovania v rámci rady 
orgánov dohľadu, najmä pokiaľ ide o 
rozhodnutia prijímané EBA jednoduchou 
väčšinou.

Or. en



PE500.374v02-00 8/10 PA\918318SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh5
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010
Článok 8 – odsek 2 – písmeno k (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. V článku 8 ods. 2 sa dopĺňa tento bod:
“(k) vypracovať jednotnú príručku 
dohľadu.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno aa (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Ak Rada prijala rozhodnutie podľa 
odseku 2 a ak je vo výnimočnej situácii 
potrebná koordinovaná reakcia 
príslušných orgánov na nepriaznivý 
vývoj, ktorý môže vážne ohroziť riadne 
fungovanie a integritu finančných trhov 
alebo stabilitu celého finančného 
systému v Únii alebo jeho časti, orgán 
pre bankovníctvo môže prijať 
individuálne rozhodnutia, ktorými 
príslušné orgány požiada, aby prijali 
potrebné opatrenia v súlade s právnymi 
predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2 
na riešenie takéhoto vývoja a zaistili, že 
finančné inštitúcie a príslušné orgány 
spĺňajú požiadavky ustanovené v týchto 
právnych predpisoch.“

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010
Článok 18 – odsek 3a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) za odsek 3 sa vkladá tento odsek: vypúšťa sa
"3a. Ak orgán pre bankovníctvo od ECB 
ako príslušného orgánu vyžaduje, aby 
prijala nevyhnutné opatrenie v súlade 
s odsekom 3, ECB túto žiadosť splní alebo 
poskytne orgánu pre bankovníctvo 
najneskôr do 48 hodín primerané 
odôvodnenie, prečo ju nesplnila.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V článku 19 sa odsek 1 nahrádza 
takto:
"1. Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci ustanovené v článku 17, ak 
príslušný orgán nesúhlasí s postupom 
alebo obsahom akcie alebo nečinnosťou 
iného príslušného orgánu [...] 
v prípadoch stanovených v aktoch 
uvedených v článku 1 ods. 2, orgán pre 
bankovníctvo na žiadosť jedného alebo 
viacerých dotknutých príslušných 
orgánov môže týmto orgánom pomôcť 
dosiahnuť dohodu v súlade s postupom 
uvedeným v odsekoch 2 až 4 tohto 
článku.
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V prípadoch stanovených v právnych 
predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2 
a ak na základe objektívnych kritérií 
možno konštatovať, že medzi rôznymi 
príslušnými orgánmi [...] došlo k 
nezhode, orgán pre bankovníctvo môže z 
vlastného podnetu týmto orgánom 
pomôcť dosiahnuť dohodu v súlade s 
postupom ustanoveným v odsekoch 2 až 
4.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010
Článok 19 – odsek 3a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V článku 19 sa za odsek 3 vkladá tento 
odsek:

vypúšťa sa

„3a. Ak orgán pre bankovníctvo od ECB 
ako príslušného orgánu vyžaduje, aby 
prijala konkrétne opatrenie alebo sa 
zdržala konania v súlade s odsekom 3, 
ECB túto žiadosť splní alebo poskytne 
orgánu pre bankovníctvo do desiatich 
pracovných dní od prijatia žiadosti 
primerané odôvodnenie, prečo ju 
nesplnila.“

Or. en


