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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Návrh Komisie k ESRB

Návrh Komisie je súčasťou balíka vychádzajúceho z odporúčaní Larosièrovej skupiny na 
zlepšenie rámca dohľadu EÚ, ktorého cieľom je odstrániť nedostatky súčasného rámca 
dohľadu, ktoré sa prejavili v terajšej finančnej kríze.

ESRB má ako základný pilier integrovanej štruktúry dohľadu v rámci EÚ prispievať 
k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu. ESRB je koncipovaný ako úplne nový, v takejto 
forme zatiaľ bezprecedentný európsky orgán bez právnej subjektivity. Jeho úlohou je 
prostredníctvom európskej makroprudenciálnej úrovne dohľadu riešiť problém rozdrobenej 
analýzy jednotlivých rizík na vnútroštátnej úrovni, zlepšovať účinnosť mechanizmov 
včasného varovania a umožniť, aby sa posúdenie rizika transformovalo do konkrétnych 
opatrení príslušných orgánov.

Podľa návrhu Komisie sa ESRB skladá z generálnej rady, riadiaceho výboru a sekretariátu, 
ktorý zaisťuje Európska centrálna banka. Členmi generálnej rady ako riadiaceho orgánu sú 
všetci guvernéri národných centrálnych bánk. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje ESRB, je 
doplnené rozhodnutím Rady, ktorým sa Európskej centrálnej banke (ECB) udeľuje úloha 
poskytnúť sekretariát ESRB.

2. Stanovisko spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko:

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta zriadenie ESRB. Kríza ukázala, že 
dohľad vnútroštátnych orgánov na mikroúrovni sám osebe nedokáže odhaliť systémové 
riziká, ani ich včasne odvracať. Je dôležité vybudovať európsky systém makroprudenciálneho 
dohľadu, ktorý by sledoval, vyhodnocoval, a prípadne odvracal riziká finančnej stability, 
ktorý by mohol vydávať včasné varovania pred systémovými rizikami a navrhovať konkrétne 
protiopatrenia. Vzájomné pôsobenie medzi makroekonomickým rozvojom a finančným 
systémom by sa malo dať pozorovať a hodnotiť zo širšieho hľadiska. Je tiež potrebné posilniť 
spoluprácu s MMF, Radou pre finančnú stabilitu a príslušnými orgánmi v tretích krajinách. 
Dohľad nad systémovými rizikami zvyšuje stabilitu finančného trhu, znižuje 
pravdepodobnosť výskytu opätovných finančných kríz, a tým zlepšuje atraktívnosť 
európskeho finančného trhu.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko predkladá niekoľko pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov s cieľom objasniť a vylepšiť navrhovanú štruktúru dohľadu. Zo 
zásady by sa mal mandát ESBR ohraničiť na finančný sektor a nesmie zasahovať do mzdovej 
a fiškálnej politiky. Pri hodnotení rizík sa musia primeranou formou zohľadniť všetky ciele 
EÚ v zmysle článku 3 Zmluvy o EÚ.

Hlasovanie v generálnej rade by sa malo riadiť výlučne podľa zásady „každý má jeden hlas“, 
ako sa uvádza v článku 10 návrhu Komisie. Nemalo by dochádzať k váženiu hlasov.

Pokiaľ ide riadiaci výbor, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby mal 
5 zástupcov z národných centrálnych bánk, pretože na makroprudenciálny dohľad by mal 
riadiaci výbor mať vyrovnané zastúpenie národných centrálnych bánk s cieľom zabrániť 
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dominancii osôb, ktoré nezastupujú emisné banky.

Pokiaľ ide o zber a výmenu informácií, je potrebné zaručiť samostatné vykonávanie úloh 
nezávisle od vnútroštátnych orgánov. Treba preto zabezpečiť rýchly a pravidelný prístup 
k údajom.

Mala by sa zaručiť čo najväčšia transparentnosť. Zverejňovanie analýz by malo byť 
pravidlom, utajovanie sa musí dôsledne odôvodniť a povoliť sa smie len prostredníctvom 
osobitného rozhodnutia. Údaje z analýz by sa v (primerane) anonymizovanej forme mali 
zverejniť, čo by malo prispieť vyššej kvalite odporúčaní.

Európsky parlament by mal mať rovnaké právomoci ako Rada a Komisia, najmä možnosť 
poveriť ESRB vyšetrovaniami.

Zodpovednosť ESRB sa musí jasne stanoviť. Treba však zohľadniť, že podľa súčasného 
návrhu sú možné len nezáväzné odporúčania a na ESRB sa neprenášajú žiadne vykonávacie 
úlohy.

Súhrnne možno konštatovať, že navrhovaný systém dohľadu je prvým krokom k dosiahnutiu 
dlhodobého cieľa harmonizovaného európskeho systému dohľadu, v ktorom ústredný 
európsky orgán zastáva úlohu orgánu s regulačnými právomocami pre oblasť cezhraničných 
systémovo významných finančných a úverových inštitúcií alebo skupín. V prípade systémovo 
významných skupín úverových inštitúcií by mali byť príslušnými orgánmi európske orgány 
dohľadu, zatiaľ čo v súlade so zásadou subsidiarity by inštitúcie čisto vnútroštátneho 
charakteru mali spadať pod čisto vnútroštátny dohľad.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne 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 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7) Spoločenstvo potrebuje osobitný orgán 
zodpovedný za makroprudenciálny dohľad 
nad celým finančným systémom EÚ, ktorý 
by identifikoval riziká z hľadiska finančnej 
stability a v prípade potreby by vydával 
varovania a odporúčania na opatrenia na 
riešenie týchto rizík. Európsky výbor pre 
systémové riziká (ESRB) by sa preto mal 
zriadiť ako nový nezávislý orgán 
zodpovedný za vykonávanie 

7) Únia potrebuje osobitný orgán 
zodpovedný za makroprudenciálny dohľad 
nad celým finančným systémom EÚ, ktorý 
by identifikoval riziká z hľadiska finančnej 
stability a v prípade potreby by vydával 
varovania a odporúčania na opatrenia na 
riešenie týchto rizík. Európsky výbor pre 
systémové riziká (ESRB) by sa preto mal 
zriadiť ako nový nezávislý orgán 
zodpovedný za vykonávanie 
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makroprudenciálneho dohľadu na 
európskej úrovni.

makroprudenciálneho dohľadu na úrovni 
Únie. Analýzy ESRB by sa mali obmedziť 
na finančný sektor a nemali by sa 
vzťahovať sa na otázky mzdovej 
či fiškálnej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) päť ďalších členov generálnej rady, 
ktorí sú aj členmi Generálnej rady ECB. 
Títo členovia sú na obdobie dvoch rokov 
volení členmi a z členov generálnej rady, 
ktorí sú aj členmi Generálnej rady ECB.

c) päť guvernérov národných centrálnych 
bánk, ktorí sú na obdobie dvoch rokov 
volení členmi a z členov generálnej rady, 
ktorí sú aj členmi Generálnej rady ECB;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak ESRB rozhodne, že odporúčanie sa 
nedodržalo a že príjemcovia primerane 
nevysvetlili svoju nečinnosť, informuje 
o tom Radu a podľa potreby dotknuté
európske orgány dohľadu.

2. Ak ESRB rozhodne, že odporúčanie sa 
nedodržalo a že príjemcovia primerane 
nevysvetlili svoju nečinnosť, informuje 
o tom Radu, Komisiu a podľa potreby 
príslušné európske orgány dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na výzvu Rady alebo Komisie ESRB 
skúma aj osobitné otázky.

2. Na výzvu Rady, Európskeho 
parlamentu alebo Komisie ESRB skúma aj 
osobitné otázky.
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