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Pracovný dokument – Štruktúra finančného dohľadu

 1. Súvislosti

Európsky parlament zohráva od predloženia akčného plánu EÚ pre finančné služby hlavnú 
úlohu pri tvorbe štruktúry jednotného trhu pre finančné služby, pričom aktívne podporuje 
harmonizáciu, transparentnosť a spravodlivú hospodársku súťaž a zároveň zabezpečuje 
ochranu investorov a spotrebiteľov.

Európsky parlament dlho pred vypuknutím finančnej krízy pravidelne požadoval posilnenie 
skutočne rovnakých príležitostí pre všetky zúčastnené strany na úrovni EÚ a poukazoval 
pritom na závažné nedostatky dohľadu EÚ nad čoraz integrovanejšími finančnými trhmi 
(v tejto súvislosti pozri správy José Manuela García-Margallo y Marfila o oznámení Komisie 
o realizácii rámca pre finančné trhy: akčný plán (2000)1, Van den Burgovej o pravidlách 
obozretného dohľadu v Európskej únii (2002)2, Van den Burgovej o politike finančných 
služieb (2005 – 2010) – Biela kniha (2007)3 a Van den Burgovej a Dăianua s odporúčaniami 
Komisii o nadviazaní na Lamfalussyho proces: systém dohľadu v budúcnosti (2008)4). 
Navyše právne nariadenia už načrtli základné zásady alebo určili všeobecné trendy týkajúce 
sa budúcej štruktúry dohľadu v EÚ (pozri správy Petra Skinnera o zmenenom a doplnenom 
návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia 
(prepracované znenie) (2009)5 a Jean-Paula Gauzèsa o návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o ratingových agentúrach6).

Európsky parlament vo všetkých svojich uzneseniach vyzýval Komisiu, aby analyzovala 
možnosti dosiahnutia pokroku smerom k integrovanejšej štruktúre dohľadu súbežne s úsilím 
o integrovanejší jednotný trh pre finančné služby. Takisto poukázal na potrebu účinného 
dohľadu nad systémovými a finančnými rizikami hlavných účastníkov trhu. Súčasťou 
mandátu by sa mali stať makroprudenciálna analýza a krízové riadenie s cieľom zaručiť 
finančnú stabilitu.

Európska komisia zvolala skupinu odborníkov na vysokej úrovni s cieľom pripraviť návrhy 
na posilnenie opatrení európskeho dohľadu. Vo februári 2009 predstavila svoju správu De 
Larosierova skupina a 23. septembra 2009 predložila Komisia konkrétne legislatívne návrhy:
– zriadiť Európsky systém orgánov finančného dohľadu (ESFS), ktorý bude tvoriť sieť 

orgánov finančného dohľadu jednotlivých členských štátov spolupracujúcich s novými 
európskymi orgánmi dohľadu (ESA), ktoré vzniknú transformáciou existujúcich 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=EN
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=EN
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//EN
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0476&language=EN&ring=A6-2008-0359#top
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0279+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#top
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európskych výborov dohľadu1 na Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky 
orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európsky orgán 
pre cenné papiere a trhy (ESMA);

– zriadiť Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) s cieľom monitorovať a posudzovať 
možné ohrozenia finančnej stability vyplývajúce z makroekonomického vývoja a z vývoja 
v rámci finančného systému ako celku. Výbor ESRB by na tento účel poskytoval včasné 
varovanie pred vznikajúcimi rizikami v celom systéme a v prípade potreby vydával 
odporúčania na ďalšie opatrenia zamerané na odstránenie týchto rizík.2

Súdny dvor3 uznal, že článok 95 Zmluvy o ES, ktorý sa týka prijatia opatrení na aproximáciu 
právnych predpisov na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, poskytuje vhodný právny 
základ na zriadenie „orgánu Spoločenstva, ktorého úlohou bude prispievať k uskutočňovaniu 
procesu aproximácie“, pokiaľ úlohy zverené takémuto orgánu úzko súvisia s predmetom 
úpravy predpisov zameraných na aproximáciu vnútroštátnych právnych predpisov.

Po uvedených legislatívnych návrhoch nasledoval 26. októbra 2009 prvý návrh súhrnnej 
smernice, ktorou sa mení a dopĺňa 11 smerníc s cieľom jasnejšie vymedziť úlohy navrhovanej 
štruktúry dohľadu. Druhý návrh súhrnnej smernice bude nasledovať v priebehu niekoľkých 
mesiacov, aby sa celý postup dokončil.

V nasledujúcich častiach tohto pracovného dokumentu sa uvádza všeobecný prehľad obsahu 
návrhov Komisie, ako aj otázok, ktoré tieto návrhy vyvolali, pričom sa rozlišuje medzi 
orgánmi dohľadu na makroúrovni a mikroúrovni.

2. Dohľad na makroúrovni

2.1. Návrhy Európskej komisie na zriadenie Európskeho výboru pre systémové 
riziká (ESRB) a poverenie Európskej centrálnej banky (ECB) úlohami

Najdôležitejšie charakteristiky návrhov možno zhrnúť takto:

Cieľom výboru ESRB je:
1. podieľať sa na prevencii alebo zmierňovaní systémových rizík v rámci finančného 

systému s cieľom predchádzať prípadom rozsiahlych finančných otrasov;
2. prispievať k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu;
3. zabezpečiť udržateľnú mieru prispievania finančného sektora k hospodárskemu rastu.

V tomto zmysle má výbor ESRB zodpovedať za makroprudenciálny dohľad nad finančným 
systémom v rámci Spoločenstva (vymedzeného ako všetky finančné inštitúcie, trhy a trhové 
infraštruktúry).

                                               
1 V súčasnosti: Výbor európskych orgánov bankového dohľadu (CEBS), Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením 

zamestnancov (CEIOPS) a Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR).

2 Treba poznamenať, že tento pracovný dokument sa zameriava na návrhy zriadiť Európsky systém orgánov finančného dohľadu transformáciou existujúcich 

európskych výborov dohľadu na európske orgány dohľadu. Návrhom na zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká sa bude zaoberať samostatné 

vyhlásenie.

3 Vec C-217/04, Spojené kráľovstvo/Európsky parlament a Rada, rozsudok z 2. mája 2006. 
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Európsky výbor pre systémové riziká má mať tieto úlohy:
1. určovať a/alebo podľa potreby zhromažďovať a analyzovať všetky relevantné informácie;
2. vymedzovať tieto riziká a určovať poradie ich dôležitosti;
3. vydávať varovania, ak sa riziká považujú za významné;
4. podľa potreby vydávať odporúčania na nápravné opatrenia;
5. monitorovať opatrenia prijaté v nadväznosti na varovania a odporúčania;
6. úzko spolupracovať so systémom ESFS a podľa potreby poskytovať európskym orgánom 

dohľadu tie informácie o systémových rizikách, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh;
7. koordinovať svoju činnosť s medzinárodnými inštitúciami, najmä s Medzinárodným 

menovým fondom a Radou pre finančnú stabilitu, ako aj s príslušnými orgánmi v tretích 
krajinách v záležitostiach týkajúcich sa makroprudenciálneho dohľadu;

8. vykonávať iné súvisiace úlohy uvedené v právnych predpisoch Spoločenstva.

Európsky výbor pre systémové riziká má mať tieto právomoci:
1. požadovať od európskych orgánov dohľadu informácie v individuálnej, súhrnnej alebo 

zovšeobecnenej forme týkajúce sa finančných inštitúcií; ak európske orgány dohľadu 
tieto údaje nemajú k dispozícii alebo ak nie sú sprístupnené načas, výbor ESRB môže 
vyžiadať tieto údaje od vnútroštátnych orgánov dohľadu, národných centrálnych bánk 
alebo iných orgánov členských štátov;

2. vydávať varovania a odporúčania všeobecnej alebo osobitnej povahy, ktoré sa budú týkať 
Spoločenstva ako celku (Komisia), jednotlivých členských štátov alebo skupín členských 
štátov, európskych orgánov dohľadu alebo vnútroštátnych orgánov dohľadu.

Európsky výbor pre systémové riziká má nasledujúce zloženie:
1. generálna rada (61 členov, 33 členov s hlasovacím právom, z nich 29 centrálnych 

bankárov): 2 zástupcovia ECB, 27 zástupcov centrálnych bánk jednotlivých členských 
štátov, 1 európsky komisár, 3 predsedovia európskych orgánov dohľadu, 27 zástupcov 
príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu v závislosti od problematiky, o ktorej sa 
diskutuje, (bez hlasovacieho práva), 1 predseda Hospodárskeho a finančného výboru 
Rady (bez hlasovacieho práva); minimálne 4 zasadnutia ročne;

2. riadiaci výbor (12 členov, z nich 7 centrálnych bankárov): predseda + podpredseda, 5 
ďalších členov generálnej rady, ktorí sú takisto členmi Generálnej rady ECB, 1 európsky 
komisár, 3 predsedovia európskych orgánov dohľadu, 1 zástupca Rady (predseda 
Hospodárskeho a finančného výboru); minimálne štvrťročné zasadnutia;

3. sekretariát: zabezpečuje ECB, vedúceho vymenuje ECB;
4. poradný výbor pre technické otázky (61 členov + vedúci sekretariátu): 27 zástupcov 

centrálnych bánk členských štátov, 1 zástupca ECB, 27 zástupcov vnútroštátnych 
orgánov dohľadu, 3 zástupcovia európskych orgánov dohľadu, 2 zástupcovia Európskej 
komisie, 1 zástupca Rady (Hospodársky a finančný výbor); predsedu vymenuje generálna 
rada, na neurčitý čas;

5. predseda a podpredseda Európskeho výboru pre systémové riziká: centrálni bankári 
volení na obdobie piatich rokov členmi a z členov generálnej rady, ktorí sú aj členmi 
Generálnej rady ECB; predseda Európskeho výboru pre systémové riziká predsedá na 
zasadnutiach generálnej rady a riadiaceho výboru;

6. predseda poradného výboru pre technické otázky: vymenovaný generálnou radou na 
základe návrhu predsedu výboru ESRB, na neurčitý čas.

Členovia Európskeho výboru pre systémové riziká musia svoje povinnosti plniť nestranne
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a nesmú vyhľadávať ani prijímať pokyny členských štátov. Členské štáty sa nesmú snažiť 
ovplyvňovať členov výboru ESRB pri plnení ich úloh, ktoré sa týkajú práce v uvedenom 
výbore. Rokovania na všetkých zasadnutiach výboru ESRB budú dôverné.

Komisia nedokázala zhodnotiť finančné náklady ani počet zamestnancov ECB, ktorí by mali 
s výborom ESRB spolupracovať.

2.2. Otázky, ktoré návrhy vyvolali
Návrhy vyvolali viacero otázok vrátane týchto:
– vymedzenie finančnej stability, vhodnosť rozsahu mandátu a právomocí na účely 

dosiahnutia finančnej stability;
– náležité zohľadnenie skutočnosti, či členský štát patrí alebo nepatrí do eurozóny;
– skutočnosť, že Európsky výbor pre systémové riziká nemá právnu subjektivitu ani 

zodpovednosť;
– inštitucionálna rovnováha medzi inštitúciami Spoločenstva;
– zapojenie centrálnych bánk a relatívny význam zapojených subjektov vo všeobecnosti;
– rovnováha medzi dohľadom výboru ESRB nad činnosťou bankového sektora a dohľadom 

nad sektorom poisťovníctva a cenných papierov na makroúrovni;
– možný konflikt záujmov medzi hlavným cieľom Európskej centrálnej banky udržať cenovú 

stabilitu a cieľmi Európskeho výboru pre systémové riziká;
– zodpovednosť verzus nezávislosť Európskej centrálnej banky;
– nezáväzný účinok varovaní a odporúčaní;
– nepridelenie právomoci udeľovať sankcie;
– stupeň zverejnenia varovaní a odporúčaní;
– postup hlasovania o zverejnení varovaní a odporúčaní;
– medzinárodný rozmer (koordinácia a zastúpenie);
– zapojenie Európskeho výboru pre systémové riziká do rozhodovania v núdzových 

situáciách;
– spolupráca medzi európskymi orgánmi dohľadu a Európskym výborom pre systémové 

riziká, najmä pokiaľ ide o informačné toky a spracovanie údajov;
– financovanie činnosti výboru ESRB, miera spoluúčasti členských štátov, ktoré sú a ktoré 

nie sú súčasťou eurozóny, a štátov Európskeho hospodárskeho priestoru;
– prístup k dokumentom a dôvernosť konaní;
– trvalé zastúpenie Rady;
– neexistencia parlamentného zastúpenia;
– budúci vývoj a doložka o preskúmaní;
– postup vymenovania predsedu a podpredsedu.

3. Dohľad na mikroúrovni

3.1. Návrhy Komisie na zariadenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), 
Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európskeho orgánu 
pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Podľa Komisie sa hlavné rozdiely medzi troma navrhovanými európskymi orgánmi dohľadu 
týkajú cieľov týchto orgánov, rozsahu ich činnosti a definovaných termínov, ktoré Komisia 
prispôsobila špecifikám príslušných sektorov a platným právnym predpisom Spoločenstva. 

Komisia okrem toho navrhuje, aby Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zodpovedal za 
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registráciu úverových ratingových agentúr, ako aj za pozastavenie či odňatie registrácií. 
Pokiaľ ide o úverové ratingové agentúry, zodpovednosť a právomoci orgánu ESMA budú 
vymedzené v zmene a doplnení nariadenia o úverových ratingových agentúrach.

Najdôležitejšie charakteristiky návrhov možno zhrnúť takto:
Európske orgány dohľadu majú byť orgánmi Spoločenstva s právnou subjektivitou a so 
sídlom v Londýne (EBA), Frankfurte (EIOPA) a Paríži (ESMA).

Cieľom európskych orgánov dohľadu bude:
1. prispievať k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu vrátane predovšetkým vysokej, 

účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu;
2. prispievať k ochrane vkladateľov a investorov (EBA), poistencov a ostatných príjemcov 

(EIOPA) a investorov (ESMA);
3. prispievať k zabezpečeniu integrity, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov;
4. prispievať k zaručeniu stability finančného systému; 
5. prispievať k posilneniu koordinácie medzinárodného dohľadu.

Európske orgány dohľadu majú mať tieto úlohy:
1. prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných noriem a postupov pre reguláciu 

a dohľad, najmä poskytovaním stanovísk (vyžiadaných aj nevyžiadaných) pre inštitúcie 
Spoločenstva a vypracovaním usmernení, odporúčaní a návrhov technických noriem;

2. prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právnych predpisov Spoločenstva, najmä 
podieľaním sa na spoločnej kultúre dohľadu, zaistením konzistentného, účinného 
a efektívneho uplatňovania právnych predpisov, predchádzaním regulačnej arbitráži, 
zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, podporou súdržného 
fungovania kolégií orgánov dohľadu a prijímaním opatrení v núdzových situáciách;

3. uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi príslušnými orgánmi;
4. úzko spolupracovať s Európskym výborom pre systémové riziká, najmä poskytovaním 

informácií potrebných na splnenie úloh toho výboru a zabezpečovaním náležitého 
dodržiavania varovaní a odporúčaní výboru;

5. vykonávať spoločné kontrolné analýzy príslušných orgánov s cieľom posilniť 
konzistentnosť výsledkov dohľadu;

6. monitorovať a hodnotiť vývoj na trhu v danej oblasti pôsobnosti;
7. plniť všetky ostatné osobitné úlohy uvedené v nariadeniach alebo v právnych predpisoch 

Spoločenstva.

Európske orgány dohľadu majú mať tieto právomoci:
1. vypracúvať návrhy technických noriem a predkladať ich na schválenie Komisii len 

čiastočne alebo s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (Komisia navrhla 
komitologický postup, ktorý (na rozdiel od bežnej praxe) nebude zahŕňať Európsky 
parlament);

2. vydávať usmernenia a odporúčania určené príslušným orgánom alebo finančným 
inštitúciám;

3. vydávať odporúčania určené príslušným orgánom, ktoré stanovia nevyhnutne potrebné 
činnosti na dodržanie právnych predpisov Spoločenstva;

4. prijímať jednotlivé rozhodnutia určené príslušným orgánom: 
a. s cieľom prijať kroky nevyhnutne potrebné na odstránenie všetkých rizík, ktoré 

by mohli ohroziť riadne fungovanie a celistvosť finančných trhov alebo stabilitu 
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celého finančného systému alebo jeho časti, a to tak, že sa zabezpečí splnenie
požiadaviek stanovených v príslušných právnych predpisoch zo strany 
finančných inštitúcií a príslušných orgánov, pod podmienkou, že Komisia prijme 
rozhodnutie o existencii núdzovej situácie určené jednému z európskych 
orgánov dohľadu;

b. vyzývajúce príslušný orgán, aby prijal osobitné opatrenie alebo aby sa zdržal 
nejakého kroku s cieľom urovnať spor týkajúci sa postupu alebo obsahu nejakej 
činnosti alebo nečinnosti zo strany iného príslušného orgánu;

5. prijímať jednotlivé rozhodnutia určené finančným inštitúciám v prípadoch, keď 
zodpovedný vnútroštátny orgán neplní:

a. rozhodnutie Komisie o dodržaní právnych predpisov Spoločenstva;
b. rozhodnutie niektorého európskeho orgánu dohľadu v núdzovej situácii, ak 

Komisia prijala rozhodnutie o existencii núdzovej situácie;
c. rozhodnutie jedného z európskych orgánov dohľadu na účely urovnania sporu;

6. vydávať stanoviská pre Európsky parlament, Radu alebo Európsku komisiu.

Ochranné opatrenia
Európske orgány dohľadu zaistia, aby žiadne rozhodnutie prijaté v súvislosti s núdzovou 
situáciou alebo urovnaním sporu žiadnym spôsobom nezasahovalo do daňových 
zodpovedností členských štátov. Ak sa členský štát domnieva, že nejde o tento prípad, ale 
rozhodnutie je ponechané, môže požiadať Radu, aby hlasovaním kvalifikovanou väčšinou 
rozhodla o ponechaní alebo zrušení rozhodnutia.

Zloženie
Európske orgány dohľadu má tvoriť:
1. dozorná rada (32 členov): predseda, 27 zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu, 1 

zástupca Komisie, 1 zástupca výboru ESRB, 1 zástupca jednotlivých európskych orgánov 
dohľadu; rozhodovanie buď kvalifikovanou väčšinou alebo jednoduchou väčšinou 
hlasov;

2. správna rada (6 členov): predseda, 1 zástupca Komisie, 4 zástupcovia dozornej rady; 
3. predseda, nezávislý odborník vymenovaný na obdobie 5 rokov dozornou radou 

a potvrdený Európskym parlamentom;
4. výkonný riaditeľ, nezávislý odborník vymenovaný na obdobie 5 rokov dozornou radou;
5. odvolacia rada (6 členov): spoločný subjekt troch európskych orgánov dohľadu;
6. skupina zainteresovaných strán (30 členov).

Európske orgány dohľadu majú vytvoriť Európsky systém orgánov finančného dohľadu 
a majú spolupracovať s Európskym výborom pre systémové riziká.

Predseda, výkonný riaditeľ, hlasujúci členovia dozornej rady a členovia správnej rady musia 
pri plnení zverených úloh konať nezávisle a objektívne v záujme Spoločenstva a nesmú 
požadovať ani dostávať pokyny od inštitúcií alebo orgánov Spoločenstva, vlády členského 
štátu alebo akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Príjmy
Príjmy európskych orgánov dohľadu tvoria najmä:
1. povinné príspevky vnútroštátnych verejných orgánov zodpovedných za dohľad nad 

finančnými inštitúciami;
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2. dotácia Spoločenstva zaúčtovaná do všeobecného rozpočtu Európskej únie (oddiel 
týkajúci sa Komisie);

3. všetky poplatky zaplatené orgánu v prípadoch uvedených v príslušných nástrojoch 
právnych predpisov Spoločenstva.

Zamestnanci podľa rokov
2011 2012 2012 2014

EBA 40 62 80 90
EIOPA 40 62 73 90
ESMA 43 60 76 89

Pomer prevádzkového personálu a manažmentu k pomocnému personálu v roku 2014 má byť 
5:1.

3.2. Otázky, ktoré návrhy vyvolali
Návrhy vyvolali viacero otázok vrátane týchto:
– počet orgánov a rozdelenie úloh a zodpovednosti;
– zodpovednosť jednotlivých orgánov;
– strednodobé a dlhodobé financovanie;
– medzinárodný rozmer (koordinácia a zastúpenie);
– postup rozhodovania v núdzových situáciách, rozhodovanie všeobecne (jednoduchá 

väčšina proti kvalifikovanej väčšine);
– právomoc zhromažďovať informácie;
– právomoc so zreteľom na budúce odvetvové právne predpisy;
– využitie komitológie v súvislosti s rozhodnutiami Komisie, úloha Parlamentu;
– spolupráca a koordinácia medzi troma orgánmi;
– spolupráca medzi orgánmi a Európskym výborom pre systémové riziká;
– spolupráca medzi orgánmi a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu;
– postup spoločných preskúmaní a nadväzujúce opatrenia;
– vymedzenie cezhraničného rizika;
– ochranné opatrenia;
– rozhodovacie právomoci vo vzťahu k finančným inštitúciám, neexistujúca právomoc 

udeľovať sankcie;
– postavenie vo vzťahu ku kolégiám orgánov dohľadu, význam pre rozsiahle finančné 

inštitúcie pôsobiace cez hranice;
– úloha, účasť a zloženie skupiny zainteresovaných strán;
– budúci vývoj a doložka o preskúmaní.

4. Súhrnná smernica I a II
4.1. Súhrnná smernica I

Európska komisia predložila súbežne s nariadeniami zriaďujúcimi Európsky orgán pre 
bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov (EIOPA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európsky výbor 
pre systémové riziká (ESRB) a v záujme efektívnej činnosti navrhovaného rámca dohľadu 
návrh súhrnnej smernice (súhrnná smernica I), ktorou sa menia a dopĺňajú platné právne 
predpisy.

Cieľom uvedených zmien a doplnení je:
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– vymedziť vhodný rozsah technických noriem ako doplnkový nástroj zbližovania dohľadu,
– integrovať úlohu sprostredkovania a urovnávania sporov jednotlivých orgánov,
– zjednodušiť a integrovať rozdielne právne texty v rámci novej štruktúry dohľadu.

Právne texty zmenené a doplnené súhrnnou smernicou I sa zaoberajú najmä cennými 
papiermi a bankovníctvom (smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES o požiadavkách na kapitál, 
smernica 2002/87/ES o finančnom konglomeráte, smernica 2003/41/ES o činnostiach 
a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 
2003/6/ES o zneužívaní trhu, smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, smernica 
2003/71/ES o prospekte, smernica 1998/26/ES o konečnom zúčtovaní, smernica 2004/109/ES 
o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť, smernica 2005/60/ES o predchádzaní 
využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a smernica 2009/65/ES 
o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.

4.2. Súhrnná smernica II:
Tam, kde to bude vhodné, Komisia navrhne ďalšie zmeny platných právnych predpisov 
v ďalšej súhrnnej smernici (súhrnná smernica II). Súhrnná smernica II, ktorej prijatie sa 
očakáva začiatkom budúceho roku, sa pravdepodobne zameria najmä na právne predpisy 
týkajúce sa poisťovníctva, napríklad smernicu Solventnosť II a smernicu o sprostredkovaní 
poistenia.

4.3. Otázky, ktoré návrhy vyvolali
– povaha a rozsah navrhovaných úprav;
– koexistencia s revidovanými smernicami o prospekte, zneužívaní trhu, trhoch s finančnými 

nástrojmi a požiadavkách na kapitál;
– použitie nekonsolidovaných textov na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.


