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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je 12. septembra 2012 sprejela sveženj predlogov o vzpostavitvi enotnega 
mehanizma nadzora, ki vsebuje:

 predlog uredbe Sveta o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega 
nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (predlog o enotnem 
mehanizmu nadzora); in

 predlog uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ) v zvezi z njeno povezavo z Uredbo 
Sveta (EU) št. …/… o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega 
nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (predlog o organu EBA). 

Predmet tega mnenja je predlog o organu EBA, ki je bil oblikovan z namenom uskladitve 
obstoječe uredbe 1093/2010 o vzpostavitvi Evropskega bančnega organa (organ EBA) s 
spremenjenim okvirom bančnega nadzora.

Število in obseg sprememb Uredbe 1093/2010 sta odvisna od konkretne oblike enotnega 
mehanizma nadzora in vloge, ki naj bi jo v njem imel organ EBA, 

 zato bi bilo treba oba predloga obravnavati vzporedno, saj je pomembno, da se ustvari celovit 
pregled nad tem zakonodajnim svežnjem o bančnem nadzoru. 

Enotni mehanizem nadzora in vloga organa EBA

V sedanji finančni in gospodarski krizi je nastala izrazita potreba po tem, da se Evropska unija 
razvija in prizadeva za tesnejšo gospodarsko in politično povezanost. 

Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji je za zagotovitev stabilnosti finančnega sistema, 
vnovično vzpostavitev verodostojnosti sektorja in spodbujanje trdnosti kreditnih institucij 
bistvenega pomena, da se vzpostavi celovit finančni okvir, t.i. evropska bančna unija.

Eden ključnih sestavnih delov bančne unije je vzpostavitev enotnega mehanizma nadzora v 
okviru Evropske centralne banke, ki bi pokrival območje evra in v katerem bi bile lahko 
udeležene države članice zunaj tega območja. Podlaga za prenos nadzornih nalog na ECB bo 
člen 127(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki Svetu omogoča, da na podlagi predloga 
Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko 
soglasno „na Evropsko centralno banko prenese posebne naloge, ki se nanašajo na politike 
bonitetnega nadzora kreditnih in drugih finančnih institucij, razen zavarovalnic“.

Razlogov, zakaj bi morala ECB imeti vodilno vlogo pri bančnem nadzoru, je več. Poleg tega, 
da člen 127(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da se lahko nadzorne naloge 
prenesejo na ECB, je odbor mnenja, da bi sodelovanje ECB, z njenimi izkušnjami in znanjem 
na področju finančne stabilnosti, prispevalo k večji verodostojnosti in učinkovitosti 
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povezanega mehanizma nadzora. Po drugi strani so v večini držav članic za bančni nadzor 
pristojne centralne banke, zato je pomembno, da se v okviru dolgoročnih prizadevanj za 
trdnejšo ekonomsko in monetarno unijo izkoristi priložnost za okrepitev vloge ECB kot prave 
centralne banke. Poleg tega je prednost take rešitve v primerjavi s predlogi o ustanovitvi 
novega evropskega organa za bančni nadzor ta, da ne prispeva k večji zapletenosti 
institucionalnega ustroja EU.

Vseeno pa ustanovitev enotnega mehanizma nadzora pod okriljem Evropske centralne banke 
odpira nekatera ustavna vprašanja, zlasti glede položaja držav članic, ki niso sprejele evra, 
vendar si želijo sodelovati v bančni uniji. 

V prvi vrsti zato, ker se po členu 139 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki izključuje 
države članice z odstopanjem od člena 132 te pogodbe, zdi, da vsak akt, ki ga sprejme ECB, 
vključno s priporočili in mnenji, velja le za države članice v evroobmočju, zato je vprašljivo, 
ali je udeležba držav članic zunaj evroobmočja v celoti skladna s pogodbo. V zvezi s tem 
člen 6 predloga o enotnem mehanizmu nadzora določa, da lahko države članice zunaj 
evroobmočja v zvezi z nadzorom tesno sodelujejo z ECB, če izpolnjujejo določene pogoje. 
Eden teh je pogoj, da se te države članice zavežejo zagotoviti, da bodo njihovi pristojni organi 
spoštovali in sprejeli vse ukrepe v zvezi s kreditnimi institucijami, ki jih zahteva ECB, ter 
sprejele nacionalne zakonodajne akte, ki bodo zagotovili, da bodo pristojni nacionalni organi 
sprejeli vse ukrepe v zvezi s kreditnimi institucijami, ki jih zahteva ECB. Obveznost 
spoštovanja aktov, ki jih sprejme ECB, je tako vzpostavljena na prostovoljni osnovi, kar je v 
celoti skladno z določbami Pogodbe.

Druga težava je sodelovanje držav članic zunaj evroobmočja, ki se odločijo za udeležbo, pri 
postopku odločanja. 

V zvezi s tem bi bilo treba upoštevati, da je v predlogu o enotnem mehanizmu nadzora 
predvidena udeležba predstavnikov teh držav članic v dejavnostih nadzornega sveta, 
vzpostavljenega na podlagi uredbe za načrtovanje in izvajanje nalog ECB na področju
bonitetnega nadzora kreditnih institucij. Pogoji, pod katerimi sodelujejo v dejavnostih 
nadzornega sveta, so določeni v sklepu o vzpostavitvi tesnega sodelovanja in bi morali „zlasti 
z vidika celovitosti njegovega postopka odločanja omogočati čim večjo vključenost teh 
predstavnikov ob upoštevanju omejitev iz statuta ESCB in ECB“ (uvodna izjava 29).  

Ne glede na to pa je lahko v skladu z veljavnimi pogodbami nadzorni svet oblikovan le kot 
organ, ki pripravlja bančni nadzor, vendar o njem dokončno ne odloča. Svet ECB bi moral 
obdržati pristojnost dokončnega odločanja, njegove sestave pa ni moč spremeniti prek 
sekundarne zakonodaje tako, da bi v njem sodelovali guvernerji centralnih bank držav članic 
zunaj evroobmočja. 

Da bi odpravili te omejitve, bo na srednji rok potrebna sprememba Pogodbe, in sicer v obliki:
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 nove določbe, ki bi se vnesla v statut ESCB in ECB in s katero bi se nadzorni svet 
ustanovil kot organ odločanja o bančnem nadzoru; ali

 spremembe člena 283 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 10.1 statuta, s 
katero bi bila predvidena posebna sestava sveta ECB, v katerem bi sodelovali tudi 
predstavniki držav članic zunaj evroobmočja, ki bi veljala pri izvajanju pooblastil, 
prenesenih na podlagi člena 127(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kot je praksa 
tudi pri delovanju ECOFIN in Euroskupine.

Do tedaj je začasna rešitev, da države članice zunaj evroobmočja polno in enakovredno 
sodelujejo v nadzornem svetu, kar velja tudi za glasovalne pravice. S tega vidika je 
pomembno tudi, da se v čim večjem možnem obsegu okrepi vlogo nadzornega sveta, na 
primer s tem, da se vzpostavi obveznost sveta ECB, da upraviči odstopanja od predlogov in 
osnutkov sklepov, ki jih pripravi nadzorni svet. 

Poleg tega mora organ EBA za ohranitev celovitosti enotnega finančnega trga ohraniti svojo 
vlogo in obdržati vse svoje obstoječe pristojnosti in naloge: še naprej bo razvijal in zagotavljal 
izvajanje enotnih pravil, ki veljajo za vse države članice, in krepil konvergenco nadzornih 
praks v vsej Uniji. Poleg tega bi moral biti organ EBA zadolžen za pripravo enotnega 
nadzornega priročnika, ki bo dopolnjeval enotna pravila EU in zagotovil doslednost pri 
bančnem nadzoru. Zaradi tega je bistvenega pomena zagotoviti, da je postopek odločanja 
organa EBA še naprej uravnotežen in da je ECB usklajena s pristojnimi organi držav članic 
zunaj evroobmočja. Namreč, glede na to, da države članice zunaj evroobmočja, ki se želijo 
pridružiti enotnemu mehanizmu nadzora, ne morejo enakopravno sodelovati pri nadzornih 
odločitvah ECB, bi odprava določbe „spoštuj ali pojasni“ lahko predstavljala srednjeročno 
rešitev, dokler se težava ne odpravi s spremembo Pogodbe, kar bi tem državam zagotovilo 
bolj uravnotežen položaj.

Z ustavnega vidika bi bilo treba tudi ustrezno preučiti vprašanji jasne razmejitve med 
monetarno politiko ECB in njenimi nadzornimi funkcijami ter demokratične odgovornosti 
novega enotnega organa nadzora.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Prenos nadzornih nalog na ECB v 
bančnem sektorju za del držav članic Unije 

(4) Prenos nadzornih nalog na ECB v 
bančnem sektorju za del držav članic Unije 
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ne bi smel v nobenem primeru ovirati 
delovanja enotnega trga na področju 
finančnih storitev. Zato je treba zagotoviti 
ustrezno delovanje EBA po zadevnem 
prenosu.

ne bi smel v nobenem primeru ovirati 
delovanja enotnega trga na področju 
finančnih storitev. Zaradi tega bi moral 
organ EBA ohraniti svojo vlogo in 
obdržati vse svoje pristojnosti in naloge: 
še naprej bi moral razvijati enotna 
pravila, ki veljajo za vse države članice, in 
zagotavljati njihovo izvajanje ter krepiti 
konvergenco nadzornih praks v vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Da bi zagotovil doslednost nadzornih 
praks v vsej Uniji, bi moral organ EBA 
razviti tudi enotni nadzorni priročnik, ki 
bi dopolnjeval enotna pravila EU.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ob upoštevanju nadzornih nalog, ki se 
na ECB prenesejo z Uredbo Sveta (EU) št. 
…/… [Uredba 127(6)], bi moralo biti EBA 
omogočeno opravljati naloge tudi v zvezi z 
ECB. Da se ohrani učinkovitost obstoječih 
mehanizmov za reševanje sporov in 
ukrepov v izrednih razmerah, bi bilo treba 
določiti poseben postopek. Zlasti bi bilo 
treba zahtevati, da mora ECB v primerih, 
ko ne upošteva ukrepa EBA za reševanje 
spora ali za ravnanje v izrednih razmerah, 
pojasniti razloge za to. Če temelji na 
zahtevah prava Unije, ki se neposredno 

(5) Ob upoštevanju nadzornih nalog, ki se 
na ECB prenesejo z Uredbo Sveta (EU) št. 
…/… [Uredba 127(6)], bi moralo biti EBA 
omogočeno opravljati naloge v zvezi z 
ECB na enak način kot v zvezi z drugimi 
pristojnimi organi.
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uporablja, lahko EBA v takem primeru 
samostojno sprejme sklep, ki ga naslovi 
na zadevno finančno institucijo, kar bi 
morala v navedenem primeru storiti.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da se zagotovi, da se ustrezno 
upoštevajo interesi vseh držav članic in se 
omogoči ustrezno delovanje EBA, da se 
ohrani in okrepi notranji trg na področju 
finančnih storitev, bi bilo treba prilagoditi 
način glasovanja v odboru nadzornikov, 
zlasti v zvezi z odločitvami, ki jih EBA 
sprejme z navadno večino.

(6) Da se zagotovi, da se ustrezno 
upoštevajo interesi vseh držav članic in se 
omogoči ustrezno delovanje EBA, da se 
ohrani in okrepi notranji trg na področju 
finančnih storitev, je nujno zagotoviti 
pravično zastopanost vseh držav članic pri 
odločanju organa EBA. Prilagoditi bi bilo 
treba način glasovanja v odboru 
nadzornikov, zlasti v zvezi z odločitvami, 
ki jih organ EBA sprejme z navadno 
večino. 

Or. en

Predlog spremembe5
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 –  točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 1093/2010
Člen 8 – odstavek 2 – točka k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Členu 8(2) se doda točka:
„(k) izdajo enotnega nadzornega 
priročnika.“

Or. en
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Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo)
Uredba (EU) št. 1093/2010
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) odstavek 3 se nadomesti z 
naslednjim:
„3. Kadar Svet sprejme odločitev na 
podlagi odstavka 2 in v izjemnih 
primerih, kadar je nujno usklajeno 
ukrepanje pristojnih organov v odziv na 
neugodne razmere, ki bi lahko resno 
ogrozile pravilno delovanje in celovitost 
finančnih trgov ali stabilnost celotnega 
ali dela finančnega sistema v Uniji, lahko 
Organ sprejme individualne odločitve, s 
katerimi od pristojnih organov zahteva 
izvajanje potrebnih ukrepov v skladu z 
zakonodajo iz člena 1(2) za obvladovanje 
vseh takih dogodkov, tako da se 
zagotovi, da finančne institucije in 
pristojni organi izpolnjujejo zahteve, 
določene v navedeni zakonodaji“.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (EU) št. 1093/2010
Člen 18 – odstavek 3a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za odstavkom 3 se vstavi naslednji 
odstavek:

črtano

„3a. Če Organ od ECB kot pristojnega 
organa v skladu z odstavkom 3 zahteva, 
da sprejme potreben ukrep, ECB to 
zahtevo spoštuje oziroma najkasneje v 48 
urah Organu predloži ustrezno 
utemeljitev, zakaj njegove zahteve ne 
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spoštuje.“

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 –  točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 1093/2010
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 19 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„1. Brez poseganja v pooblastila iz 
člena 17 lahko Organ, kadar se pristojni 
organ ne strinja s postopkom ali vsebino 
ukrepanja ali neukrepanja drugega
pristojnega organa [...] v primerih, 
opredeljenih v aktih iz člena 1(2), na 
zahtevo enega ali več zadevnih pristojnih 
organov na podlagi postopka iz 
odstavkov 2 do 4 tega člena organom 
pomaga pri doseganju sporazuma.
V primerih, ki jih opredeljuje 
zakonodaja iz člena 1(2) in kadar se na 
podlagi objektivnih meril ugotovi 
nesoglasje med različnimi pristojnimi 
organi [...], lahko Organ na lastno 
pobudo na podlagi postopka iz 
odstavkov 2 do 4 organom pomaga 
doseči sporazum.“

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) št. 1093/2010
Člen 19 – odstavek 3a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V členu 19 se za odstavkom 3 vstavi 
naslednji odstavek:

črtano

„3a. Če Organ od ECB kot pristojnega 
organa v skladu z odstavkom 3 zahteva, 
da sprejme poseben ukrep ali da ne 
ukrepa, ECB to zahtevo spoštuje oziroma 
najkasneje v desetih delovnih dni od 
prejema zahteve Organu predloži ustrezno 
utemeljitev, zakaj njegove zahteve ne 
spoštuje.“

Or. en


