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Delovni dokument – Struktura finančnega nadzora

 1. Ozadje 

Evropski parlament ima že vse od začetka izvajanja akcijskega načrta za finančne storitve 
osrednjo vlogo pri izgradnji enotnega trga za finančne storitve, pri čemer aktivno spodbuja
usklajevanje, preglednost in pošteno konkurenco ob hkratnem zagotavljanju varstva 
vlagateljev in potrošnikov.

Že dolgo pred nastopom finančne krize je Parlament redno pozival h krepitvi resnično enakih 
pogojev za vse udeležence na ravni EU, hkrati pa je izpostavljal pomembne napake EU pri 
nadzoru nad vedno bolj integriranimi finančnimi trgi (v zvezi s tem glej poročila García-
Margalla y Marfila o sporočilu Komisije o izvajanju okvira za finančne trge: akcijski načrt 
(2000)1, Van den Burga o pravilih bonitetnega nadzora v Evropski uniji (2002), 2, Van den 
Burga o politiki finančnih storitev (2005-2010) - bela knjiga (2007), 3 ter Van den Burga in 
Daianuja s priporočili Komisiji o nadaljevanju Lamfalussyjevega procesa:  prihodnja 
struktura nadzora (2008)4). Poleg tega je zakonodaja že izpostavila ključna načela ali nakazala 
splošni trend pri oblikovanju prihodnje strukture nadzora EU (glej poročila Skinnerja o 
spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in 
opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (prenovitev) (2009)5 in Gauzèsa o 
predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah 6).

V vseh svojih resolucijah je  Parlament pozival Evropsko komisijo, naj analizira, kako bi 
lahko dosegli napredek k bolj integrirani nadzorni strukturi vzporedno s prizadevanji za 
integrirani enotni trg finančnih storitev. Prav tako je Parlament ugotovil potrebo po 
učinkovitem nadzoru sistemskih in bonitetnih tveganj glavnih akterjev na trgu. 
Makrobonitetna analiza in krizno upravljanje bi morala biti del mandata za ohranjanje 
finančne stabilnosti.

Evropska komisija je zbrala skupino strokovnjakov na visoki ravni, ki bodo pripravili 
predloge, kako okrepiti evropsko nadzorno ureditev. De Larosierova skupina je predstavila 
svoje poročilo februarja 2009, Komisija pa je 23. septembra 2009 predložila konkretne 
zakonodajne predloge za:

                                               
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//SL
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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– vzpostavitev Evropskega sistema finančnih nadzornih organov (ESFNO), sestavljenega iz 
mreže nacionalnih finančnih nadzornih organov, ki bi delovali v povezavi z novimi 
evropskimi nadzornimi organi (ESA), nastalimi s preoblikovanjem obstoječih odborov 
evropskih nadzornih organov1 v Evropski bančni organ (EBA), Evropski organ za 
zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) in Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge (ESMA), ter

– ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) za spremljanje in 
ocenjevanje morebitnih groženj finančni stabilnosti, ki jih povzročajo makroekonomska 
dogajanja in dogajanja v celotnem finančnem sistemu. V ta namen bi odbor ESRB 
zagotavljal zgodnje opozarjanje o tveganjih, ki jih je mogoče zaznati na ravni celotnega 
sistema, in po potrebi izdajal priporočila o ukrepih za obvladovanje teh tveganj2.

Sodišče Evropskih skupnosti3 je menilo, da je člen 95 Pogodbe o ES, ki se nanaša na sprejetje 
ukrepov za približevanje zakonodaje v zvezi z vzpostavitvijo in delovanjem notranjega trga, 
primerna pravna podlaga za ustanovitev „organa Skupnosti, katerega naloga je prispevati k 
izvajanju procesa usklajevanja“, če so naloge, dodeljene takemu organu, tesno povezane s 
področji, ki so predmet predpisov o približevanju nacionalnih zakonodaj.

Tem zakonodajnim predlogom je 26. oktobra 2009 sledila prva zbirna direktiva, ki spreminja 
11 direktiv, da bi se jasneje opredelile naloge predlagane nadzorne strukture. Drugi predlog 
zbirne direktive bo sledil v prihodnjih nekaj mesecih in bo pomenil zaključek dela.

Naslednji deli delovnega dokumenta podajajo splošen pregled vsebine predlogov Komisije in 
vprašanj, ki so v njih izpostavljena, ter razlikuje med makro- in mikronadzornimi organi.

2. Makronadzor

2.1. Predlogi Komisije za ustanovitev ESRB in zaupanje nalog ECB

Glavne značilnosti predlogov lahko povzamemo kot sledi:

Cilj ESRB bo:
1. preprečevati ali blažiti sistemska tveganja v finančnem sistemu, da bi se izognili 

obdobjem obsežnejših finančnih težav;
2. prispevati k nemotenemu delovanju notranjega trga; 
3. zagotoviti trajnostni prispevek finančnega sektorja h gospodarski rasti.

ESRB naj bi bil odgovoren za makrobonitetni nadzor finančnega sistema znotraj Skupnosti, ki 
zajema vse finančne institucije, trge in tržno infrastrukturo.

ESRB naj bi imel naslednje naloge:

                                               
1 Sedaj so to Odbor evropskih bančnih nadzornikov (CEBS), Odbor evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine (CEIOPS) in Odbor evropskih 

zakonodajalcev za vrednostne papirje (CESR).

2 Opozoriti je treba, da se ta delovni dokument osredotoča na predloge o ustanovitvi ESFNO s preoblikovanjem obstoječih evropskih nadzornih odborov v 

evropske nadzorne organe. Predlog o ustanovitvi odbora ESRB bo obravnavan v ločenem memorandumu.

3 Zadeva C-217/04, Združeno kraljestvo proti Evropskemu parlamentu in Svetu, sodba z dne 2. maja 2006. 
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1. opredeljevanje in/ali zbiranje, kot je ustrezno, ter analiziranje vseh pomembnih 
informacij;

2. opredeljevanje takšnih tveganj in njihovo razvrščanje;
3. izdajanje opozoril, če se ocenjuje, da so tveganja precejšnja;
4. po potrebi izdajanje priporočil za sanacijske ukrepe;
5. spremljanje upoštevanje opozoril in priporočil;
6. tesno sodelovanje z ESFNO in po potrebi zagotavljanje informacij ESA o sistemskih 

tveganjih, ki jih ti potrebujejo za opravljanje svojih nalog;
7. usklajevanje z mednarodnimi institucijami, zlasti Mednarodnim denarnim skladom in 

odborom za finančno stabilnost, ter ustreznimi organi v tretjih državah glede zadev, 
povezanih z makrobonitetnim nadzorom;

8. izvajanje drugih povezanih nalog, kot so opredeljene v zakonodaji Skupnosti.

ESRB naj bi imel naslednja pooblastila:
1. zahtevati od ESA informacije o finančnih institucijah v posamični, strnjeni ali zbirni 

obliki;  če ESA nimajo na voljo zahtevanih podatkov ali jih ne posredujejo pravočasno, 
lahko ESRB zahteva podatke od nacionalnih nadzornih organov, nacionalne centralne 
banke ali drugih organov držav članic;

2. izdajati splošna ali posebna opozorila in priporočila, ki so lahko naslovljena na Skupnost 
kot celoto (Komisijo), na eno ali več držav članic, na enega ali več ESA ali na enega ali 
več nacionalnih nadzornih organov.

ESRB naj bi imel naslednjo sestavo:
1. Splošni odbor (61 članov, 33 članov z glasovalno pravico, od katerih jih je 29 iz 

centralnih bank): 2 iz ECB, 27 iz nacionalnih centralnih bank, 1 iz Evropske komisije, 3 
predsedniki ESA, 27 nacionalnih nadzornikov iz pristojnih nacionalnih nadzornih 
organov glede na predmet razprave (brez glasovalne pravice), 1 iz Sveta – predsednik 
Ekonomsko-finančnega odbora (brez glasovalne pravice); vsaj štiri seje na leto;

2. Pripravljalni odbor (12 članov, od tega 7 iz centralnih bank): predsednik in 
podpredsednik, 5 drugih članov splošnega odbora, ki so tudi člani Razširjenega sveta 
ECB, 1 evropski komisar, 3 predsedniki ESA, 1 iz Sveta (predsednik Ekonomsko-
finančnega odbora); seje vsaj vsako četrtletje;

3. Sekretariat: zagotovi ga ECB, vodjo imenuje ECB;
4. Svetovalni tehnični odbor (61 članov in predsednik sekretariata.): 27 iz nacionalnih 

centralnih bank, 1 iz ECB, 27 nacionalnih nadzornikov, 3 iz ESA, 2 iz Evropske 
komisije, 1 iz Sveta (Ekonomsko-finančni odbor); predsednika imenuje splošni odbor in 
nima določenega trajanja mandata;

5. Predsednik in podpredsednik ESRB: predstavnika centralnih bank, izvoljena za 5 let, 
izvolijo pa ju člani splošnega odbora, ki so tudi člani Razširjenega sveta ECB. Predsednik 
predseduje sejam splošnega odbora in pripravljalnega odbora.

6. Predsednik svetovalnega tehničnega odbora: imenuje ga splošni odbor na predlog 
predsednika ESRB; nima določenega trajanja mandata;

Člani ESRB morajo opravljati svoje naloge nepristransko in ne smejo ne zahtevati ne 
sprejemati navodil držav članic. Države članice ne smejo poskušati vplivati na člane ESRB 
pri opravljanju njihovih nalog, povezanih z ESRB. Zapisniki vseh sej ESRB so zaupni.

Komisija ni mogla oceniti ne finančnih stroškov ne števila osebja ECB, ki bodo delali v 
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povezavi z ESRB.

2.2. Vprašanja, ki jih odpirajo predlogi
Predlogi odpirajo številna vprašanja, med drugim naslednja:
– opredelitev finančne stabilnosti, primernost obsega mandata in pooblastil, da se doseže 

finančna stabilnost,
– primerna obravnava držav članic euroobmočja in držav zunaj euroobmočja,
– neobstoj statusa pravne osebe ESRB in njegova odgovornost,
– institucionalno ravnovesje med institucijami Skupnosti,
– vključenost centralnih bank in relativna teža udeleženih akterjev na splošno,
– ravnotežje med nadzorom dejavnosti bančnega sektorja, ki ga opravlja ESRB, in 

makronadzorom zavarovalniškega sektorja in sektorja vrednostnih papirjev,
– potencialno navzkrižje interesov med primarnim ciljem ECB, ki je ohranjati stabilnost cen, 

in cilji ESRB,
– odgovornost in neodvisnost ECB,
– nezavezujoči učinek opozoril in priporočil,
– neobstoj pooblastil za sankcioniranje,
– stopnja javnega razkritja opozoril in priporočil,
– glasovalni postopki za javnost opozoril in priporočil,
– mednarodna razsežnost (usklajevanje in zastopanje),
– sodelovanje ESRB pri odločanju o izrednih okoliščinah,
– sodelovanje med ESA in ESRB, zlasti glede pretoka informacij in obdelave podatkov,
– financiranje dejavnosti ESRB, raven udeležbe držav članic (članice euroobmočja in države 

članice zunaj euroobmočja) ter držav EGP,
– dostop do dokumentov in zaupnost zapisnikov,
– stalno zastopstvo Sveta,
– nezastopanost Parlamenta,
– prihodnji razvoj in klavzula o pregledu
– postopek imenovanja predsednika/podpredsednika.

3. Mikronadzor

3.1. Predlogi Komisije za ustanovitev EBA, ESMA in EIOPA
Po mnenju Komisije so glavne razlike med tremi predlaganimi organi v ciljih, področju 
delovanja in opredelitvah, ki jih je Komisija uskladila s posebnostmi posameznega sektorja in 
obstoječo zakonodajo Skupnosti. 

Komisija tudi predlaga, naj bo ESMA odgovoren za registracijo bonitetnih agencij in za 
odvzem ali začasen odvzem registracij. Pristojnosti in pooblastila Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge v zvezi z bonitetnimi agencijami bodo določena v spremembi 
uredbe o bonitetnih agencijah.

Glavne značilnosti predlogov lahko povzamemo kot sledi:
ESA bodo organi Skupnosti s statusom pravne osebe in bodo imeli sedež v Londonu (EBA), 
Frankfurtu (EIOPA) oz. Parizu (ESMA).

Cilj ESA bo prispevati k:
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1. boljšemu delovanju notranjega trga, kar vključuje zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo regulacije in nadzora,

2. zaščiti deponentov in vlagateljev (EBA), imetnikov zavarovalnih polic in drugih 
upravičencev (EIOPA) in vlagateljev (ESMA),

3. zagotavljanju integritete, učinkovitosti in pravilnega delovanja finančnih trgov,
4. zaščiti stabilnosti finančnega sistema, 
5. krepitvi mednarodnega usklajevanja nadzora.

ESA bi naj imeli naslednje naloge:
1. prispevati k visoki kakovosti skupnih regulativnih in nadzornih standardov in praks, zlasti 

s pripravo mnenj (zahtevanih ali ne) za institucije Skupnosti ter oblikovanjem smernic, 
priporočil in osnutkov tehničnih standardov;

2. prispevati k dosledni uporabi zakonodaje Skupnosti, zlasti s prispevanjem k skupni 
kulturi na področju nadzora, zagotavljanjem usklajene, smotrne in učinkovite uporabe 
zakonodaje, preprečevanjem regulatorne arbitraže, posredovanjem in reševanjem sporov 
med pristojnimi organi, spodbujanjem skladnega delovanja kolegijev nadzornih organov 
in sprejemanjem ukrepov v izrednih okoliščinah;

3. olajšati prenos nalog in pristojnosti med pristojnimi organi;
4. tesno sodelovati z odborom ESRB, zlasti s posredovanjem potrebnih informacij odboru 

ESRB za opravljanje njegovih nalog ter z zagotavljanjem ustreznega upoštevanja
opozoril in priporočil odbora ESRB;

5. opravljati analizo medsebojnega strokovnega pregleda pristojnih organov za krepitev 
usklajenosti rezultatov nadzora;

6. spremljati in ocenjevati dogajanje na trgu na področju svoje pristojnosti;
7. izpolnjevati vse druge posebne naloge, ki so opredeljene v teh uredbah ali zakonodaji 

Skupnosti.

ESA bi naj imeli naslednja pooblastila:
1. pripravljati osnutke tehničnih standardov in jih predlagati Komisiji v potrditev samo 

deloma ali s spremembami (Komisija je predlagala postopek komitologije, v katerem ne 
bo sodeloval Parlament, kar je v nasprotju z običajno prakso),

2. izdajati smernice in priporočila, naslovljene na pristojne organe ali finančne institucije,
3. izdajati priporočila, naslovljena na pristojne organe, v katerih so navedeni ukrepi, 

potrebni za uskladitev z zakonodajo Skupnosti,
4. sprejemati individualne odločbe, naslovljene na pristojne organe,: 

a. naj sprejmejo potrebne ukrepe za obvladovanje vseh tveganj, ki lahko ogrozijo 
pravilno delovanje in integriteto finančnih trgov ali stabilnost celotnega 
finančnega sistema ali njegovega dela, z zagotavljanjem, da finančne institucije 
in pristojni organi izpolnjujejo zahteve, določene v navedeni zakonodaji, pod 
pogojem, da Komisija sprejme odločbo, naslovljeno na enega od ESA, v kateri 
opredeli obstoj izrednih okoliščin,

b. ki od pristojnega organa zahtevajo, da sprejme določene ukrepe ali da se 
ukrepov vzdrži, da se odpravijo razhajanja glede postopka ali vsebine ukrepanja 
ali neukrepanja drugega pristojnega organa.

5. sprejemati posamezne odločbe, naslovljene na finančne institucije, če nacionalni pristojni 
organ ne izpolni:

a. odločbe Komisije o spoštovanju zakonodaje Skupnosti,
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b. odločbe enega od organov ESA v izrednih okoliščinah, ko Komisija sprejme 
odločbo, v kateri opredeli obstoj izrednih okoliščin,

c. odločbo enega od organov ESA za razrešitev spora.
6. izdajati mnenja za Evropski parlament, Svet ali Komisijo.

Zaščitni ukrepi
ESA morajo zagotoviti, da nobena od odločb, sprejetih v zvezi z izrednimi okoliščinami ali 
razrešitvijo spora, v ničemer ne posega v fiskalne pristojnosti držav članic. Če država 
članica meni, da ni tako, in če odločba ostane nespremenjena, lahko zaprosi Svet, naj s 
kvalificirano večino glasuje, ali naj se odločba ohrani ali razveljavi.

Sestava
ESA bi naj imeli:
1. odbor nadzornikov (32 članov): predsednik, 27 nacionalnih nadzornikov, 1 iz Komisije, 1 

iz ESRB, 1 iz vsakega organa ESA; odločanje s kvalificirano večino ali z navadno 
večino;

2. upravni odbor (6 članov): predsednik, 1 iz Komisije, 4 iz odbora nadzornikov;  
3. predsednika: neodvisni strokovnjak, ki ga za 5 let imenuje odbor nadzornikov, pred 

imenovanjem pa ga mora potrditi Evropski parlament;
4. izvršnega direktorja: neodvisni strokovnjak, ki ga za 5 let imenuje odbor nadzornikov;
5. odbor za pritožbe (6 članov): skupni organ 3 evropskih nadzornih organov;
6. interesna skupina (30 članov).

Organi ESA bi naj bili del evropskega sistema finančnih nadzornih organov in sodelovali z 
ESRB.

Predsednik, izvršni direktor, člani odbora nadzornikov z glasovalno pravico ter člani 
upravnega odbora morajo pri opravljanju nalog delovati neodvisno in objektivno v interesu 
Skupnosti ter ne smejo ne zahtevati ne sprejemati navodil institucij ali organov Skupnosti, 
vlade države članice ali katerih koli drugih javnih ali zasebnih organov.

Prihodki
Prihodke organov ESA naj bi sestavljali zlasti:
1. obvezni prispevki nacionalnih javnih organov, pristojnih za nadzor nad finančnimi 

institucijami;
2. subvencija Skupnosti iz splošnega proračuna Evropske unije (oddelek Komisije);
3. kakršne koli pristojbine, plačane organu v primerih, določenih v ustreznih instrumentih 

zakonodaje Skupnosti.

Osebje na leto
2011 2012 2012 2014

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

Razmerje med operativnim in vodstvenim osebjem ter pomožnim osebjem naj bi bilo 5:1 v 
letu 2014.
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3.2. Vprašanja, ki jih odpirajo predlogi
Predlogi odpirajo številna vprašanja, med drugim naslednja:
– število organov ter delitev nalog in pristojnosti,
– odgovornost posameznega organa,
– srednje- do dolgoročno financiranje,
– mednarodna razsežnost (usklajevanje in zastopanje),
– postopki odločanja v izrednih okoliščinah; proces odločanja na splošno (navadna večina ali 

kvalificirana večina),
– pooblastila za zbiranje informacij,
– pooblastila glede prihodnje sektorske zakonodaje,
– uporaba komitologije za odločbe Komisije; vloga Parlamenta,
– sodelovanje in usklajevanje treh organov,
– sodelovanje med organi in ESRB,
– sodelovanje med organi in nacionalnimi nadzornimi organi,
– postopek in spremljanje medsebojnih pregledov,
– opredelitev čezmejnega tveganja,
– zaščitni ukrepi,
– pristojnost odločanja v razmerju do finančnih institucij; neobstoj pooblastil za 

sankcioniranje,
– vloga kolegijev nadzornih organov; pomen za velike čezmejne finančne institucije,
– vloga, sodelovanje in sestava interesne skupine,
– prihodnji razvoj in klavzula o pregledu.

4. Zbirni direktivi I in II
4.1. Zbirna direktiva I

Vzporedno z uredbami o ustanovitvi EBA, EIOPA, ESMA in ESRB ter za učinkovito 
delovanje predlagane nadzorne strukture je Komisija predlagale zbirno direktivo (zbirna 
direktiva I), ki spreminja obstoječo zakonodajo.

Cilji teh sprememb so:
– opredeliti ustrezno področje uporabe tehničnih standardov kot dodatnega orodja za 

približevanje nadzora,
– združiti naloge organov v zvezi s posredovanjem in poravnavo,
– poenostaviti in združiti različna zakonodajna besedila v novi nadzorni strukturi.

Zakonodajna besedila, ki jih spreminja zbirna direktiva I, obravnavajo zlasti vrednostne 
papirje in bančništvo (direktivi o kapitalskih zahtevah 2006/48/ES in 2006/49/ES, direktiva o 
finančnih konglomeratih 2002/87/ES, direktiva o institucijah za poklicno pokojninsko 
zavarovanje 2003/41/ES, direktiva o zlorabi trga 2003/6/ES, direktiva o trgih finančnih 
instrumentov 2004/39/ES, direktiva o prospektu 2003/71/ES,
direktiva o dokončnosti poravnave 1998/26/ES, direktiva o preglednosti 2004/109/ES, 
direktiva o preprečevanju pranja denarja 2005/60/ES in direktiva o KNPVP 2009/65/ES).

4.2. Zbirna direktiva II
Po potrebi bo Komisija predlagala nadaljnje spremembe obstoječe zakonodaje v naslednji 
zbirni direktivi (zbirna direktiva II). Zbirna direktiva II, katere sprejem se pričakuje v začetku 
prihodnjega leta, naj se bi po vsej verjetnosti osredotočila predvsem na zavarovalniško 
zakonodajo, kot sta direktiva Solventnost II in direktiva o zavarovalnem posredovanju.
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4.3. Vprašanja, ki jih odpirajo predlogi
– narava in obseg uporabe predlagane uskladitve,
– sočasnost z revizijami direktive o prospektu, direktive o tržni manipulaciji, direktive o 

trgih finančnih instrumentov in direktive o kapitalskih zahtevah.
– nekonsolidacija besedil, ki so bila uporabljena za predloge sprememb.


