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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Predlog Komisije o Evropskem odboru za sistemska tveganja

Predlog Komisije je sestavni del svežnja, ki je nastal na podlagi priporočil Larosièrjeve 
skupine, o izboljšanju nadzornega okvira EU, katerega namen je odpraviti slabosti 
obstoječega nadzornega okvira, ki jih je razkrila sedanja finančna kriza.

Evropski odbor za sistemska tveganja naj bi kot gradnik celostne strukture nadzora v EU 
prispeval k boljšemu delovanju notranjega trga. Zasnovan je kot popolnoma nov evropski
organ brez statusa pravne osebe, kakršnega v tej obliki še ni bilo. Z razvijanje evropske 
perspektive na področju nadzora, osredotočene na makro raven, naj bi odbor reševal vprašanje 
razdrobljene posamezne analize tveganja na nacionalni ravni, povečal učinkovitost 
mehanizmov zgodnjega opozarjanja in skrbel, da se bodo ocene tveganj odrazile v konkretnih 
ukrepih ustreznih organov.

V skladu s predlogom Komisije Evropski odbor za sistemska tveganja sestavlja splošni odbor, 
pripravljalni odbor in sekretariat, ki ga bo zagotovila Evropska centralna banka. Vodilni organ 
bo upravni odbor, ki ga bodo sestavljali vsi predsedniki nacionalnih bank. Uredba o 
ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja se dopolni z odločbo Sveta, s katero se 
Evropsko centralno banko (ECB) zadolži za opravljanje nalog sekretariata ESRB.

2. Stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja pozdravlja ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja. Kriza 
je pokazala, da samo mikronadzor nacionalnih organov ne more zaznati sistemsko 
pomembnih tveganj in jih preprečiti. Pomembno je vzpostaviti sistem makrobonitetnega 
nadzora na evropski ravni, ki bo nadzoroval, ocenjeval in po potrebi preprečeval morebitna 
tveganja za finančno stabilnost, ki bo lahko izdajal zgodnja opozorila za sistemska tveganja in 
predlagal konkretne ukrepe za preprečevanje omenjenih tveganj. Interakcije med 
makroekonomskimi gibanji in finančnim sistemom je treba opazovati in obravnavati s širšega 
zornega kota. Prav tako se zdi smiselno okrepiti sodelovanje z Mednarodnim denarnim 
skladom in s Svetom za stabilnost finančnega trga ter z ustreznimi organi v tretjih državah. 
Nadzor sistemskih tveganj povečuje stabilnost finančnega trga, zmanjšuje verjetnost novih 
finančnih kriz in tako povečuje poslovno privlačnost evropskega finančnega trga.

Pripravljavka mnenja predlaga nekatere spremembe za pojasnitev in izboljšanje predvidene 
strukture nadzora. Načeloma naj bi bil mandat Evropskega odbora za sistemska tveganja 
jasno omejen na finančni sektor in ne bo smel posegati v plačno in fiskalno politiko. Pri 
ocenjevanju tveganj je treba ustrezno upoštevati vse cilje EU v skladu s členom 3 Pogodbe o 
Evropski uniji.

Glasovanje v splošnem odboru naj bi potekalo tako, kot predvideva predlog Komisije v 
členu 10, in sicer izključno po načelu „en član en glas“; ponderiranje glasov ni predvideno.

Glede usmerjevalnega odbora pripravljavka mnenja predlaga, da naj bi ta vključeval pet 
predstavnikov nacionalnih centralnih bank, saj je za makrobonitetni nadzor potrebna 
uravnotežena zastopanost nacionalnih centralnih bank v usmerjevalnem odboru, da bi 
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preprečili prevlado predstavnikov, ki niso predstavniki centralnih bank. 

V zvezi z zbiranjem in izmenjavo informacij mora biti zagotovljeno samostojno izpolnjevanje 
nalog, neodvisno od nacionalnih organov. Zato je treba zagotoviti hiter in reden dostop do 
podatkov.

Ohraniti je treba čim večjo stopnjo preglednosti. Vse analize naj bi bile javno dostopne; 
zaupnost, ki je dopustna samo s posebnim sklepom, je treba podrobno utemeljiti. Podatki 
analiz naj bi bili javno dostopni v ustrezni anonimni obliki, kar lahko prispeva k večji 
kakovosti priporočil.

Evropski parlament bi moral imeti iste pristojnosti kot Svet in Komisija, zlasti bi moral imeti 
možnost, da lahko Evropskemu odboru za sistemska tveganja naroči preiskavo.

Treba je jasno določiti odgovornost Evropskega odbora za sistemska tveganja. Vendar je 
treba upoštevati, da so v skladu s sedanjim predlogom možna samo neobvezna priporočila in 
da na ta odbor ni mogoče prenesti izvršilnih nalog.

Če povzamemo, je predlagan sistem nadzora prvi korak na poti do dolgoročnega cilja, to je do 
usklajenega evropskega sistema nadzora, v okviru katerega vlogo organa z regulativnimi 
pristojnostmi opravlja osrednji evropski organ za čezmejne sistemsko pomembne velike 
finančne in kreditne institucije oziroma skupine. Funkcijo organov bi morali za sistemsko 
pomembne skupine kreditnih institucij prevzeti evropski nadzorni organi, medtem ko bi ob 
upoštevanju načela subsidiarnosti institucije, ki delujejo samo v nacionalnem okviru, spadale 
pod nacionalni nadzor. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne 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 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Skupnost potrebuje poseben organ, 
pristojen za makrobonitetni nadzor nad 
celotnim finančnim sistemom EU, ki bi 
ugotavljal tveganja za finančno stabilnost 
ter po potrebi izdajal opozorila o tveganjih 
in priporočila za ukrepe za odpravo teh 
tveganj. Zaradi tega je treba ustanoviti 
Evropski odbor za sistemska tveganja 
(ESRB) kot nov neodvisen organ, 
odgovoren za izvajanje makrobonitetnega 

(7) Unija potrebuje poseben organ, 
pristojen za makrobonitetni nadzor nad 
celotnim finančnim sistemom EU, ki bi 
ugotavljal tveganja za finančno stabilnost 
ter po potrebi izdajal opozorila o tveganjih 
in priporočila za ukrepe za odpravo teh 
tveganj. Zaradi tega je treba ustanoviti 
Evropski odbor za sistemska tveganja 
(ESRB) kot nov neodvisen organ, 
odgovoren za izvajanje makrobonitetnega 
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nadzora na evropski ravni. nadzora na ravni Unije. Analize 
Evropskega odbora za sistemska tveganja 
se morajo omejiti na finančni sektor in se 
ne smejo nanašati na plačna ali fiskalna 
vprašanja.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pet drugih članov splošnega odbora, ki 
so tudi člani Razširjenega sveta ECB. 
Izvolijo jih člani splošnega odbora, ki so 
tudi člani Razširjenega sveta ECB, in sicer 
za dve leti;

(c) pet predsednikov nacionalnih 
centralnih bank, ki jih izvolijo člani 
splošnega odbora, ki so tudi člani 
Razširjenega sveta ECB, in sicer za dve 
leti; 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se ESRB odloči, da njegovega 
priporočila niso upoštevali in da naslovniki 
niso mogli ustrezno pojasniti, zakaj niso 
ukrepali, o tem obvesti Svet in, kjer je to 
primerno, zadevne evropske nadzorne 
organe.

2. Če se ESRB odloči, da njegovega 
priporočila niso upoštevali in da naslovniki 
niso mogli ustrezno pojasniti, zakaj niso 
ukrepali, o tem obvesti Svet, Komisijo in, 
kjer je to primerno, zadevne evropske 
nadzorne organe.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. ESRB na povabilo Sveta ali Komisije 
prouči tudi posebna vprašanja. 

2. ESRB na povabilo Sveta, Evropskega 
parlamenta ali Komisije prouči tudi 
posebna vprašanja. 
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