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NARIADENIA




NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1092/2010
z 24. novembra 2010
o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho
výboru pre systémové riziká
na úrovni Únie a poukazoval pritom na závažné nedostatky
dohľadu Únie nad čoraz integrovanejšími finančnými trhmi
[vo svojom uznesení z 13. apríla 2000 o oznámení Komi
sie o realizácii rámca pre finančné trhy: akčný plán (4),
z 21. novembra 2002 o pravidlách prudenciálneho dohľa
du v Európskej únii (5), z 11. júla 2007 o politike finanč
ných služieb (2005 – 2010) – Biela kniha (6),
z 23. septembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o za
isťovacích fondoch a private equity (7) a z 9. októbra
2008 s odporúčaniami pre Komisiu o nadviazaní na Lam
falussyho proces: systém dohľadu v budúcnosti (8) a vo svo
jich pozíciách z 22. apríla 2009 o zmenenom a doplnenom
návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí
a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (9)
a z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parla
mentu a Rady o ratingových agentúrach (10)].

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál
neho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),
(3)

Komisia v novembri 2008 poverila skupinu na vysokej
úrovni vedenú pánom Jacquesom de Larosièrom, aby na
vrhla odporúčania, ako posilniť európske mechanizmy do
hľadu tak, aby nimi boli občania lepšie chránení a aby sa
obnovila dôvera vo finančný systém.

(4)

Vo svojej záverečnej správe predloženej 25. februára 2009
(„de Larosièrova správa“) odporučila skupina na vysokej
úrovni okrem iného zriadiť na úrovni Únie orgán povere
ný dohľadom nad rizikami vo finančnom systéme ako
celku.

keďže:

(1)

(2)

Finančná stabilita je nevyhnutným predpokladom na to,
aby reálna ekonomika zabezpečovala pracovné miesta,
úvery a rast. Finančná kríza odhalila závažné nedostatky
v oblasti finančného dohľadu, ktorý nedokázal predvídať
nepriaznivý makroprudenciálny vývoj a zabrániť nahro
madeniu nadmerných rizík vo finančnom systéme.

Európsky parlament pravidelne vyzýval na posilnenie sku
točne rovnakých podmienok pre všetky zúčastnené strany

(1) Ú. v. EÚ C 270, 11.11.2009, s. 1.
(2) Stanovisko z 22. januára 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom ve
stníku).
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 (zatiaľ neuve
rejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. novembra
2010.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Ú. v. ES C 40, 7.2.2001, s. 453.
Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 392.
Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 26.
Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 214.
Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 292.
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(5)

Komisia vo svojom oznámení zo 4. marca 2009 s názvom
Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe uvítala odpo
rúčania de Larosièrovej správy a vyjadrila im širokú pod
poru. Európska rada na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo
19. a 20. marca 2009, odsúhlasila potrebu zlepšiť riadenie
a dohľad nad finančnými inštitúciami v rámci Únie a pou
žiť de Larosièrovu správu ako základ pre ďalšiu činnosť.

(6)

Komisia vo svojom oznámení z 27. mája 2009 s názvom
Európsky finančný dohľad navrhla súbor reforiem súčas
ných úprav týkajúcich sa zabezpečenia finančnej stability
na úrovni Únie, najmä vytvorenia Európskeho výboru pre
systémové riziká (ESRB) zodpovedného za makropruden
ciálny dohľad. Rada na zasadnutí 9. júna 2009 a Európska
rada na zasadnutí 18. a 19. júna 2009 podporili návrhy
Komisie a privítali jej zámer predložiť legislatívne návrhy,
aby bol nový rámec zavedený v priebehu roku 2010. V sú
lade so stanoviskami Komisie Rada okrem iného dospela
k názoru, že Európska centrálna banka (ECB) „by mala po
skytovať ESRB analytickú, štatistickú, administratívnu a lo
gistickú podporu a pritom vychádzať aj z odborných
skúseností národných centrálnych bánk a vnútroštátnych
orgánov dohľadu“. Podporou, ktorú ECB poskytuje ESRB,
a ani úlohami pridelenými ESRB by nemala byť dotknutá
zásada nezávislosti ECB pri plnení jej úloh podľa Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(7)

Vzhľadom na integráciu medzinárodných finančných tr
hov a riziko rozšírenia finančnej krízy je potrebný silný zá
väzok Únie na globálnej úrovni. ESRB by sa mal opierať
o odborné znalosti vedeckého výboru na vysokej úrovni
a prevziať na seba všetky komplexné zodpovednosti s cie
ľom zabezpečiť, aby bol vypočutý hlas Únie v otázkach fi
nančnej stability, a to najmä prostredníctvom úzkej
spolupráce s Medzinárodným menovým fondom (MMF)
a Radou pre finančnú stabilitu (FSB), od ktorých sa oča
káva, že poskytnú včasné varovanie o makroprudenciál
nych rizikách na globálnej úrovni, a všetkými partnermi zo
skupiny G-20.

(8)

ESRB by mal okrem iného prispievať k realizácii odporú
čaní MMF, FSB a Banky pre medzinárodné zúčtovanie (B
IS) adresovaných skupine G-20.

(9)

V správe MMF, BIS a FSB z 28. októbra 2009 predloženej
ministrom financií skupiny G-20 a guvernérom centrál
nych bánk s názvom Usmernenia pri posudzovaní systé
movej významnosti finančných inštitúcií, trhov
a nástrojov: počiatočné úvahy sa tiež uvádza, že posudzo
vanie systémového rizika môže byť premenlivé v závislo
sti od ekonomického prostredia. Je podmienené aj
finančnou infraštruktúrou, opatreniami v oblasti krízové
ho riadenia a schopnosťou riešiť zlyhania, keď sa vyskyt
nú. Finančné inštitúcie môžu byť systémovo významné pre
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miestne, národné či medzinárodné finančné systémy a ho
spodárstva. Kľúčovými kritériami na určenie systémovej
významnosti trhov a inštitúcií sú veľkosť (objem finanč
ných služieb poskytovaných jednotlivými časťami finanč
ného systému), nahraditeľnosť (rozsah, v akom môžu
ostatné časti systému poskytnúť rovnaké služby v prípade
zlyhaní) a vzájomná prepojenosť (prepojenia s ostatnými
časťami systému). Posudzovanie založené na týchto troch
kritériách by malo byť doplnené o informácie o slabých
stránkach finančného systému a o schopnosti inštitucio
nálneho rámca riešiť finančné zlyhania a malo by sa v ňom
vziať do úvahy široké spektrum ďalších faktorov, ako sú
okrem iného aj komplexný charakter osobitných štruktúr
a obchodných modelov, stupeň finančnej autonómnosti,
intenzita a rozsah dohľadu, transparentnosť finančných
štruktúr a prepojení, ktoré môžu ovplyvňovať celkové ri
ziká, ktorým sú inštitúcie vystavené.

(10)

Úlohou ESRB by malo byť monitorovanie a posudzovanie
systémových rizík za bežných okolností s cieľom zmierniť
vystavenie systému riziku zlyhania častí systému a posilniť
odolnosť finančného systému voči náhlym zmenám. V tej
to súvislosti by mal ESRB prispievať k zabezpečovaniu fi
nančnej stability a zmierňovaniu negatívnych dôsledkov
na vnútorný trh a reálnu ekonomiku. Na splnenie svojich
cieľov by mal ESRB analyzovať všetky relevantné
informácie.

(11)

V súčasných mechanizmoch Únie sa kladie príliš malý dô
raz na makroprudenciálny dohľad a prepojenia medzi vý
vojom v širšom makroekonomickom prostredí
a finančnom systéme. Zodpovednosť za makroprudenciál
nu analýzu zostáva fragmentovaná a vykonávajú ju rôzne
orgány na rôznych úrovniach, pričom neexistuje mecha
nizmus, ktorým by sa zabezpečilo, aby sa makropruden
ciálne riziká primerane identifikovali a aby sa varovania
a odporúčania vydávali zreteľne, aby sa dodržiavali a pre
mietali do konkrétnych opatrení. Riadne fungovanie fi
nančných systémov v Únii a vo svete a zmiernenie
súvisiacich hrozieb si vyžaduje posilnenie súladu medzi
makroprudenciálnym a mikroprudenciálnym dohľadom.

(12)

Novovytvorený systém makroprudenciálneho dohľadu si
vyžaduje dôveryhodné a vysoko uznávané vedenie. Preto
vzhľadom na kľúčovú úlohu a medzinárodnú aj vnútornú
dôveryhodnosť ECB, ako aj v duchu odporúčaní de Laro
sièrovej správy by na prvých päť rokov po nadobudnutí
účinnosti tohto nariadenia mal byť za predsedu ESRB vy
menovaný prezident ECB. Okrem toho by sa mali zvýšiť
požiadavky na zodpovednosť a orgány ESRB by mali mať
možnosť čerpať zo širokého rozsahu skúseností, zázemí
a názorov.

15.12.2010
(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
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V de Larosièrovej správe sa tiež uvádza, že makropruden
ciálny dohľad nie je zmysluplný, pokiaľ nemôže určitým
spôsobom ovplyvniť dohľad na mikroúrovni, zatiaľ čo mi
kroprudenciálny dohľad nemôže účinným spôsobom za
bezpečiť finančnú stabilitu bez primeraného zohľadnenia
vývoja na makroúrovni.

Mal by sa vytvoriť európsky systém finančného dohľadu
(ESFS) zoskupujúci subjekty finančného dohľadu na vnút
roštátnej úrovni i na úrovni Únie, ktoré by spolupracovali
v rámci siete. V súlade so zásadou lojálnej spolupráce sta
novenou v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii by
spolupráca medzi stranami ESFS mala byť založená na dô
vere a plnom vzájomnom rešpekte, a to predovšetkým
v záujme zabezpečovania výmeny vhodných a spoľahli
vých informácií medzi nimi. Na úrovni Únie by táto sieť
mala byť zložená z ESRB a troch orgánov mikrodohľadu:
Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankov
níctvo) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (1), Európskeho orgánu dohľa
du (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové pois
tenie zamestnancov) zriadeného nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (2) a Európskeho or
gánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)
zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1095/2010 (3) (ďalej spolu len „ESA“).

Únia potrebuje osobitný orgán zodpovedný za makropru
denciálny dohľad nad celým svojím finančným systémom,
ktorý by identifikoval riziká pre finančnú stabilitu a v prí
pade potreby by vydával varovania pred rizikami a odpo
rúčania na opatrenia na riešenie takýchto rizík. Mal by sa
preto zriadiť ESRB ako nový nezávislý orgán pre všetky fi
nančné sektory i systémy ochrany. ESRB by mal byť zod
povedný za vykonávanie makroprudenciálneho dohľadu
na úrovni Únie a nemal by mať právnu subjektivitu.

ESRB by mal pozostávať z generálnej rady, riadiaceho vý
boru, sekretariátu, poradného výboru pre vedecké otázky
a poradného výboru pre technické otázky. Zloženie porad
ného výboru pre vedecké otázky by malo zohľadniť prime
rané pravidlá pre konflikt záujmov prijaté generálnou
radou. Pri zriaďovaní poradného výboru pre technické
otázky by sa mali brať do úvahy existujúce štruktúry s cie
ľom vyhnúť sa akejkoľvek duplicite.

celku alebo jednému či viacerým členským štátom, alebo
jednému či viacerým ESA, alebo jednému či viacerým vnú
troštátnym orgánom dohľadu, pričom by sa na príslušnú
politickú reakciu vymedzil časový horizont.

(18)

ESRB by mal vypracovať farebný kód s cieľom umožniť za
interesovaným stranám lepšie posúdiť povahu rizík.

(19)

Takéto varovania a odporúčania by sa v záujme zvýšenia
ich váhy a legitímnosti mali za podmienky dodržania prís
nych pravidiel zachovania dôvernosti informácií zasielať aj
Rade a Komisii a aj ESA v prípade, ak sú určené jednému
alebo viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu. Rokova
nia Rady by mal pripravovať Hospodársky a finančný vý
bor (HFV) v súlade s úlohou, ktorú mu vymedzuje ZFEÚ.
Aby mohol HFV pripravovať rokovania Rady a poskytovať
jej včasné politické poradenstvo, ESRB by ho mal pravidel
ne informovať a mal by mu zasielať znenia varovaní a od
porúčaní hneď po ich prijatí.

(20)

ESRB by mal takisto monitorovať dodržiavanie svojich va
rovaní a odporúčaní na základe správ od jednotlivých
adresátov s cieľom zaistiť, aby sa jeho varovania a odporú
čania účinne dodržiavali. Adresáti odporúčaní by mali
v nadväznosti na ne konať a v prípade nekonania by mali
poskytnúť primerané odôvodnenie (mechanizmus „konaj
alebo vysvetli“). Ak má ESRB za to, že reakcia je neprime
raná, mal by za podmienky dodržania prísnych pravidiel
zachovania dôvernosti informácií informovať adresátov,
Radu a podľa potreby i dotknutý Európsky orgán dohľadu.

(21)

ESRB by mal na základe individuálneho prístupu a potom,
ako informoval Radu v dostatočnom časovom predstihu,
aby bola schopná reagovať, rozhodnúť, či by odporúčanie
malo byť dôverné alebo či by sa malo zverejniť, pričom ve
zme do úvahy, že zverejnením sa môže za určitých okol
ností podporiť dodržiavanie odporúčaní.

(22)

Ak ESRB zistí riziko, ktoré by vážnym spôsobom mohlo
ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov ale
bo stabilitu celého finančného systému Únie alebo jeho ča
sti, mal by o tejto situácii bezodkladne informovať Radu.
Ak ESRB usúdi, že by mohla nastať krízová situácia, mal by
kontaktovať Radu a poskytnúť jej posúdenie situácie. Rada
by mala následne zhodnotiť potrebu prijať rozhodnutie ur
čené ESA, v ktorom sa určí existencia krízovej situácie. Po
čas tohto procesu je mimoriadne dôležitá vhodná ochrana
dôvernosti informácií.

(23)

ESRB by mal podávať správy Európskemu parlamentu
a Rade aspoň raz do roka, a v prípade rozsiahlych finanč
ných otrasov aj častejšie. Európsky parlament a Rada by
podľa potreby mohli vyzvať ESRB, aby preskúmal konkrét
ne otázky týkajúce sa finančnej stability.

ESRB by mal vydávať varovania, a ak to považuje za po
trebné, odporúčania buď všeobecnej alebo konkrétnej po
vahy, ktoré by boli určené predovšetkým Únii ako

(1) Pozri stranu 12 tohto úradného vestníka.
(2) Pozri stranu 48 tohto úradného vestníka.
(3) Pozri stranu 84 tohto úradného vestníka.
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ECB a národné centrálne banky by mali mať v makropru
denciálnom dohľade vedúcu úlohu z dôvodu svojich od
borných znalostí a existujúcich zodpovedností v oblasti
finančnej stability. Vnútroštátne orgány dohľadu by sa na
ňom mali zúčastňovať prostredníctvom poskytovania svo
jich špecifických odborných znalostí. Účasť orgánov mi
kroprudenciálneho dohľadu na práci ESRB je podstatná,
aby sa zaistilo, že posudzovanie makroprudenciálneho ri
zika sa zakladá na úplných a presných informáciách o vý
voji v rámci finančného systému. Predsedovia ESA by preto
mali byť členmi s hlasovacím právom. Jeden zástupca do
tknutých orgánov dohľadu každého členského štátu by sa
mal zúčastňovať na zasadnutiach generálnej rady bez hla
sovacieho práva. V duchu otvorenosti by pätnásť nezávi
slých osôb malo ESRB poskytovať prostredníctvom
poradného výboru pre vedecké otázky externé odborné
znalosti.

(25)

Účasťou člena Komisie v ESRB sa pomôže vytvoriť prepo
jenie s makroekonomickým a finančným dohľadom Únie,
pričom prítomnosť predsedu HFV odzrkadlí úlohu mini
sterstiev členských štátov zodpovedných za financie a Ra
dy pri ochrane finančnej stability a výkone hospodárskeho
a finančného dohľadu.

(26)

Je podstatné, aby členovia ESRB vykonávali svoje povin
nosti nestranne a skúmali len finančnú stabilitu Únie ako
celku. Ak nie je možné dosiahnuť dohodu, hlasovanie o va
rovaniach a odporúčaniach v rámci ESRB by nemalo byť
vážené a rozhodnutia by sa mali spravidla prijímať jedno
duchou väčšinou.

(27)

Zo vzájomnej prepojenosti finančných inštitúcií a trhov
vyplýva, že monitorovanie a posudzovanie potenciálnych
systémových rizík by malo vychádzať zo širokého súboru
relevantných makroekonomických a mikrofinančných
údajov a ukazovateľov. Tieto systémové riziká zahŕňajú ri
ziká narušenia finančných služieb, ktoré sú spôsobené vý
razným oslabením celého finančného systému Únie alebo
niektorých jeho častí a ktoré môžu mať závažné negatívne
dôsledky pre vnútorný trh a reálnu ekonomiku. Systémovo
významné môžu byť všetky typy finančných inštitúcií,
sprostredkovateľských subjektov, trhov, infraštruktúr a ná
strojov. ESRB by preto mal mať prístup ku všetkým infor
máciám potrebným na vykonávanie svojich úloh, pričom
by sa mala zachovať dôvernosť týchto informácií podľa
požiadaviek.

(28)

Opatrenia na zber informácií stanovené v tomto nariadení
sú potrebné na vykonávanie úloh ESRB a mali by sa uplat
ňovať bez toho, aby bol dotknutý právny rámec Európske
ho štatistického systému v oblasti štatistiky. Týmto
nariadením by preto nemalo byť dotknuté nariadenie

15.12.2010

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009
z 11. marca 2009 o európskej štatistike (1), ani nariadenie
Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štati
stických informácií Európskou centrálnou bankou (2).

(29)

Účastníci trhu môžu poskytnúť cenné vstupné údaje na po
chopenie vývoja vplývajúceho na finančný systém. ESRB
by preto mal podľa potreby konzultovať so zainteresova
nými stranami súkromného sektora vrátane zástupcov fi
nančného sektora, spotrebiteľských zväzov, skupín
užívateľov v oblasti finančných služieb ustanovenými Ko
misiou alebo právnymi predpismi Únie a poskytnúť im
rovnocennú príležitosť predložiť pripomienky.

(30)

Zriadenie ESRB by malo priamo prispieť k dosiahnutiu cie
ľov vnútorného trhu. Makroprudenciálny dohľad Únie nad
finančným systémom predstavuje neoddeliteľnú súčasť cel
kových nových mechanizmov dohľadu v Únii, keďže ma
kroprudenciálny aspekt je úzko spojený s úlohami
mikroprudenciálneho dohľadu priradenými ESA. Iba vte
dy, ak sa zavedú mechanizmy, ktorými sa náležite potvrdí
vzájomná závislosť mikroprudenciálnych a makropruden
ciálnych rizík, môžu všetky zainteresované strany nado
budnúť dostatočnú dôveru na to, aby sa zapojili do
cezhraničných finančných aktivít. ESRB by mal monitoro
vať a posudzovať riziká pre finančnú stabilitu, ktoré vyplý
vajú z diania s možným vplyvom na sektorovú úroveň
alebo na úroveň finančného systému ako celku. ESRB by
riešením takýchto rizík mal priamo prispievať k integrova
nej štruktúre dohľadu Únie nevyhnutnej na podporu včas
ných a konzistentných politických reakcií medzi členskými
štátmi, čím by sa predišlo rozdielnym prístupom a zlepšilo
by sa fungovanie vnútorného trhu.

(31)

Súdny dvor vo svojom rozsudku z 2. mája 2006 vo veci
C-217/04 (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného
Írska/Európsky parlament a Rada Európskej únie) konšta
toval, že „znenie článku 95 ES [v súčasnosti článok 114
ZFEÚ] nedovoľuje prijať záver, že adresátmi opatrení pri
jatých zákonodarcom Spoločenstva na základe tohto usta
novenia môžu byť len členské štáty. Na základe posúdenia
zákonodarcom Spoločenstva sa totiž môže zdať, že je po
trebné vytvoriť orgán Spoločenstva, ktorého úlohou bude
prispievať k uskutočňovaniu procesu harmonizácie v prí
padoch, v ktorých sa na uľahčenie jednotného vykonáva
nia a uplatňovania aktov prijatých na základe tohto
ustanovenia zdá byť vhodné prijať nezáväzné sprievodné
a rámcové opatrenia“. (3) ESRB by mal prispievať k finanč
nej stabilite potrebnej pre ďalšiu finančnú integráciu na
vnútornom trhu prostredníctvom monitorovania systémo
vých rizík a vydávania varovaní a odporúčaní v prípade
potreby. Tieto úlohy sú úzko prepojené s cieľmi právnych
predpisov Únie, ktoré sa týkajú vnútorného trhu s finanč
nými službami. ESRB by sa mal preto zriadiť na základe
článku 114 ZFEÚ.

(1) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.
(2) Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.
(3) Zb. 2006, s. I-03771, bod 44.
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(32)

Ako sa navrhuje v de Larosièrovej správe, treba postupo
vať krok za krokom a Európsky parlament a Rada by mali
do 17. decembra 2013 vykonať úplné preskúmanie ESFS,
ESRB a ESA.

(33)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to účinný makropruden
ciálny dohľad nad finančným systémom Únie, nie je mož
né uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov
z dôvodu integrácie finančných trhov Únie a možno ho
lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatre
nia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmlu
vy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality
stanovenou v uvedenom článku toto nariadenie neprekra
čuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

4.
V súlade so zásadou lojálnej spolupráce podľa článku 4 od
s. 3 Zmluvy o Európskej únii je spolupráca medzi účastníkmi
ESFS založená na dôvere a plnom vzájomnom rešpekte, a to pre
dovšetkým v záujme zabezpečenia vzájomnej výmeny vhodných
a spoľahlivých informácií.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
a)

„finančná inštitúcia“ je akýkoľvek podnik, ktorý spadá do roz
sahu pôsobnosti právnych predpisov uvedených v článku 1
ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č.
1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, a akýkoľvek iný
podnik alebo subjekt v Únii, ktorého hlavná činnosť má po
dobnú povahu;

b)

„finančný systém“ sú všetky finančné inštitúcie, trhy, produk
ty a trhové infraštruktúry;

c)

„systémové riziko“ je riziko narušenia finančného systému,
ktoré môže mať závažné negatívne dôsledky pre vnútorný
trh a reálnu ekonomiku. Všetky druhy finančných sprostred
kovateľov, trhov a infraštruktúry môžu byť do určitej miery
systémovo významné.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
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Článok 1
Zriadenie
1.
Zriaďuje sa Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB –
European Systemic Risk Board). Svoje sídlo má vo Frankfurte nad
Mohanom.

Článok 3

2.
ESRB je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu
(ESFS – European System of Financial Supervision), ktorého úlo
hou je zabezpečovať dohľad nad finančným systémom Únie.
3.

ESFS pozostáva:

a)

z ESRB;

b)

z Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankov
níctvo) zriadeného nariadením (EÚ) č. 1093/2010;

c)

z Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťov
níctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadeného
nariadením (EÚ) č. 1094/2010;

d)

z Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné pa
piere a trhy) zriadeného nariadením (EÚ) č. 1095/2010;

e)

zo Spoločného výboru Európskych orgánov dohľadu (Spo
ločný výbor) stanoveného v článku 54 nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia
(EÚ) č. 1095/2010;

f)

z príslušných orgánov alebo orgánov dohľadu v členských
štátoch stanovených v aktoch Únie uvedených v článku 1 od
s. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ)
č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Poslanie, ciele a úlohy
1.
ESRB je zodpovedný za makroprudenciálny dohľad nad fi
nančným systémom v Únii s cieľom prispievať k predchádzaniu
alebo zmierňovaniu systémových rizík pre finančnú stabilitu
v Únii, ktoré vyplývajú z vývoja v rámci finančného systému, a to
pri zohľadnení makroekonomického vývoja tak, aby sa zabránilo
obdobiam rozsiahlych finančných otrasov. ESRB prispieva k bez
problémovému fungovaniu vnútorného trhu, a tým zabezpečuje
udržateľnú mieru prispievania finančného sektora k hospodárske
mu rastu.
2.

ESRB vykonáva na účely odseku 1 tieto úlohy:

a)

určuje a/alebo zhromažďuje a analyzuje všetky informácie,
ktoré sú významné a potrebné pre dosiahnutie cieľov opísa
ných v odseku 1;

b)

identifikuje systémové riziká a určuje poradie ich dôležitosti;

c)

vydáva varovania, ak sa takéto systémové riziká považujú za
významné, a podľa potreby tieto varovania zverejňuje;

d)

vydáva odporúčania na nápravné opatrenia ako reakciu na
identifikované riziká a podľa potreby tieto odporúčania
zverejňuje;
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ak ESRB usúdi, že môže vzniknúť krízová situácia podľa člán
ku 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č.
1094/2010 a nariadenia č. 1095/2010, vydá dôverné varo
vanie určené Rade a poskytne jej zhodnotenie situácie, aby
mohla posúdiť potrebu prijať rozhodnutie určené ESA, v kto
rom sa určuje existencia krízovej situácie;

h) podľa potreby sa zúčastňuje na práci Spoločného výboru;
i)

j)

Poradný výbor pre vedecké otázky a poradný výbor pre
5.
technické otázky uvedené v článkoch 12 a 13 poskytujú poraden
stvo a pomoc v otázkach týkajúcich sa práce ESRB.

Článok 5
Predseda a podpredsedovia ESRB

monitoruje opatrenia prijaté v nadväznosti na varovania
a odporúčania;
úzko spolupracuje so všetkými ostatnými účastníkmi ESFS;
podľa potreby poskytuje ESA tie informácie o systémových
rizikách, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh; a v spoluprá
ci s ESA najmä vypracuje spoločný súbor kvantitatívnych
a kvalitatívnych ukazovateľov (prehľad rizík) na identifikáciu
a meranie systémového rizika;

koordinuje svoju činnosť s činnosťou medzinárodných fi
nančných organizácií, najmä s MMF a FSB, ako aj s prísluš
nými orgánmi v tretích krajinách v záležitostiach týkajúcich
sa makroprudenciálneho dohľadu;
vykonáva iné súvisiace úlohy uvedené v právnych predpisoch
Únie.

KAPITOLA II
ORGANIZÁCIA

Článok 4
Štruktúra
1.
ESRB má generálnu radu, riadiaci výbor, sekretariát, po
radný výbor pre vedecké otázky a poradný výbor pre technické
otázky
2.
Generálna rada prijíma rozhodnutia potrebné na zabezpe
čenie vykonávania úloh zverených ESRB podľa článku 3 ods. 2.
3.
Riadiaci výbor pomáha pri rozhodovacom procese ESRB
prostredníctvom prípravy zasadnutí generálnej rady, skúmaním
dokumentov na prerokovanie a monitorovaním pokroku dosiah
nutého v priebežnej práci ESRB.
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1. ESRB predsedá počas funkčného obdobia piatich rokov od
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia prezident ECB. Na na
sledujúce funkčné obdobia sa predseda ESRB určí v súlade s pod
mienkami stanovenými na základe preskúmania ustanoveného
v článku 20.
2.
Prvý podpredseda je volený členmi Generálnej rady ECB
a spomedzi nich na obdobie piatich rokov so zreteľom na potre
bu vyváženého zastúpenia členských štátov vo všeobecnosti, ako
aj medzi tými členskými štátmi, ktorých menou je euro, a tými
členskými štátmi, ktorých menou euro nie je. Prvý podpredseda
môže byť jedenkrát opätovne zvolený.
3.
Druhý podpredseda je predsedom Spoločného výboru,
ktorý je vymenovaný v súlade s článkom 55 ods. 3 nariadenia
(EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia
(EÚ) č. 1095/2010.
4.
Predseda a podpredsedovia predstavia Európskemu parla
mentu na verejnom vypočutí, ako plánujú plniť svoje úlohy sta
novené v tomto nariadení.
5.
Predseda predsedá na zasadnutiach generálnej rady a riadia
ceho výboru.
6.
Podpredsedovia predsedajú podľa prednostného poradia na
zasadnutiach generálnej rady a/alebo riadiaceho výboru, keď sa
predseda nemôže zúčastniť na zasadnutí.
7.
Ak sa funkčné obdobie člena Generálnej rady ECB zvolené
ho za prvého podpredsedu skončí pred uplynutím 5-ročného
funkčného obdobia alebo ak z akéhokoľvek dôvodu nie je prvý
podpredseda schopný plniť svoje povinnosti, nový prvý podpred
seda sa zvolí v súlade s odsekom 2.
8.

Predseda zastupuje ESRB navonok.

Článok 6
Generálna rada

4.
Sekretariát je zodpovedný za každodennú prevádzku ESRB.
Poskytuje ESRB vysokokvalitnú analytickú, štatistickú, adminis
tratívnu a logistickú podporu pod vedením predsedu a riadiaceho
výboru v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1096/2010 (1). Vychá
dza tiež z odborného poradenstva od ESA, národných centrál
nych bánk a vnútroštátnych orgánov dohľadu.
(1) Pozri stranu 162 tohto úradného vestníka.

1.

Členmi generálnej rady s hlasovacím právom sú tieto osoby:

a)

prezident a viceprezident ECB;

b)

guvernéri národných centrálnych bánk;
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c)

člen Komisie;

d)

predseda Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre
bankovníctvo);

e)

predseda Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov);

f)

predseda Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre
cenné papiere a trhy);

g)

predseda a dvaja podpredsedovia poradného výboru pre ve
decké otázky;

h) predseda poradného výboru pre technické otázky.
2.
Členmi generálnej rady bez hlasovacieho práva sú tieto
osoby:
a)

b)

za každý členský štát jeden vysoký predstaviteľ príslušných
vnútroštátnych orgánov dohľadu v súlade s odsekom 3;
predseda Hospodárskeho a finančného výboru (HFV).

3.
Čo sa týka zastúpenia vnútroštátnych orgánov dohľadu
podľa odseku 2 písm. a), príslušní vysokí predstavitelia sa strieda
jú v závislosti od diskutovaných otázok, pokiaľ sa vnútroštátne
orgány dohľadu určitého členského štátu nedohodli na spoloč
nom zástupcovi.
4.
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2.
Informácie prijaté členmi ESRB sa môžu použiť len počas
plnenia ich povinností a pri vykonávaní úloh ustanovených
v článku 3 ods. 2.

3.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 a uplatňovanie trest
ného práva, žiadne dôverné informácie prijaté osobami uvedený
mi v odseku 1 pri plnení ich povinností nesmú byť sprístupnené
žiadnej osobe ani orgánu, s výnimkou súhrnnej alebo zovšeobec
nenej formy, z ktorej nie je možné identifikovať jednotlivé finanč
né inštitúcie.

ESRB spolu s ESA odsúhlasí a zavedie konkrétne postupy
4.
týkajúce sa dôvernosti informácií s cieľom chrániť informácie
o jednotlivých finančných inštitúciách alebo informácie, z kto
rých je možné identifikovať jednotlivé finančné inštitúcie.

Článok 9
Zasadnutia generálnej rady

1.
Riadne plenárne zasadnutia generálnej rady zvoláva predse
da ESRB a konajú sa aspoň štyrikrát ročne. Mimoriadne zasadnu
tia sa môžu zvolať z podnetu predsedu ESRB alebo na žiadosť
aspoň jednej tretiny členov generálnej rady s hlasovacím právom.

Generálna rada vypracuje rokovací poriadok ESRB.
Článok 7

2.
Každý člen musí byť na zasadnutiach generálnej rady prí
tomný osobne a nemôže byť zastupovaný.

Nestrannosť
1.
Členovia ESRB si pri účasti na činnostiach generálnej rady
a riadiaceho výboru alebo pri vykonávaní inej činnosti týkajúcej
sa ESRB plnia svoje povinnosti nestranne a len v záujme Únie ako
celku. Nevyhľadávajú ani neprijímajú pokyny od členských štá
tov, inštitúcií Únie ani od žiadneho iného verejného či súkrom
ného orgánu.
2.
Členovia generálnej rady (s hlasovacím právom i bez neho)
nemôžu zastávať žiadnu funkciu vo finančnom sektore.
Členské štáty, inštitúcie Únie ani žiadne iné verejné či sú
3.
kromné orgány sa nesmú snažiť ovplyvňovať členov ESRB pri pl
není úloh stanovených v článku 3 ods. 2.
Článok 8
Služobné tajomstvo
1.
Členovia generálnej rady a akékoľvek ďalšie osoby, ktoré
pracujú alebo pracovali pre ESRB alebo v spojitosti s ním (vrátane
príslušných pracovníkov centrálnych bánk, poradného výboru
pre vedecké otázky, poradného výboru pre technické otázky, ESA
a príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu členských štátov),
nesmú poskytnúť informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné ta
jomstvo, a to ani po skončení svojich povinností.

3.
Odchylne od odseku 2 môže člen, ktorý sa nemôže najme
nej tri mesiace zúčastňovať na zasadnutiach, vymenovať svojho
náhradníka. Tento člen môže byť takisto nahradený osobou, ktorá
bola oficiálne vymenovaná podľa pravidiel dotknutej inštitúcie tý
kajúcich sa dočasného zastupovania zástupcov.

4. V prípade potreby môžu byť na zasadnutia generálnej rady
pozvaní zástupcovia medzinárodných finančných organizácií na
vysokej úrovni, ktorí vykonávajú činnosti priamo súvisiace s úlo
hami ESRB stanovenými v článku 3 ods. 2.

5.
Účasť na práci ESRB sa môže umožniť zástupcom prísluš
ných orgánov z tretích krajín na vysokej úrovni, najmä z krajín
EHP, pričom sa prísne obmedzí na otázky, ktoré majú pre tieto
krajiny osobitný význam. ESRB môže vytvoriť mechanizmy usta
novujúce najmä povahu, rozsah a procedurálne aspekty účasti
týchto tretích krajín na práci ESRB. V týchto mechanizmoch sa
môže v jednotlivých prípadoch umožniť zastúpenie v generálnej
rade v úlohe pozorovateľa, ktorá by sa mala obmedziť iba na otáz
ky, ktoré sú pre tieto krajiny relevantné, pričom sa vylúčia všetky
prípady, v ktorých by sa mohli viesť diskusie o situácii jednotli
vých finančných inštitúcií alebo členských štátov.
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Rokovania na zasadnutiach sú dôverné.

Článok 10
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h) z predsedu HFV;
i)

z predsedu poradného výboru pre vedecké otázky a

j)

z predsedu poradného výboru pre technické otázky.

Spôsoby hlasovania generálnej rady
1.
Každý člen generálnej rady s hlasovacím právom má jeden
hlas.
2.
Bez toho, aby boli dotknuté postupy hlasovania ustanove
né v článku 18 ods. 1, sa generálna rada uznáša jednoduchou väč
šinou prítomných členov s hlasovacím právom. V prípade
rovnosti hlasov má predseda ESRB rozhodujúci hlas.
3.
Odchylne od odseku 2 je na prijatie odporúčania alebo zve
rejnenie varovania alebo odporúčania potrebná dvojtretinová väč
šina hlasov.

Akékoľvek neobsadené miesto voleného člena riadiaceho výboru
sa obsadzuje voľbou nového člena generálnou radou.
2. Zasadnutia riadiaceho výboru zvoláva predseda ESRB aspoň
raz za štvrťrok pred každým zasadnutím generálnej rady. Predse
da ESRB môže zvolávať aj ad hoc zasadnutia.

Článok 12
Poradný výbor pre vedecké otázky

4.
Pri každom hlasovaní generálnej rady je potrebné dvojtreti
nové kvórum členov s hlasovacím právom. Ak sa toto kvórum
nedosiahne, predseda ESRB môže zvolať mimoriadne zasadnutie,
na ktorom sa rozhodnutia môžu prijímať pri jednotretinovom
kvóre. V rokovacom poriadku uvedenom v článku 6 ods. 4 sa us
tanoví primerané oznámenie na účely zvolania mimoriadneho
zasadnutia.

Článok 11
Riadiaci výbor
1.

Riadiaci výbor sa skladá:

a)

z predsedu a prvého podpredsedu ESRB;

b)

z viceprezidenta ECB;

c)

zo štyroch ďalších členov generálnej rady, ktorí sú aj členmi
Generálnej rady ECB, so zreteľom na potrebu vyváženého za
stúpenia členských štátov vo všeobecnosti, ako aj medzi člen
skými štátmi, ktorých menou je euro, a členskými štátmi,
ktorých menou nie je euro. Títo členovia sú na obdobie troch
rokov volení členmi a spomedzi členov generálnej rady, kto
rí sú aj členmi Generálnej rady ECB;

1. Poradný výbor pre vedecké otázky sa skladá z predsedu po
radného výboru pre technické otázky a 15 odborníkov zastupu
júcich široké spektrum zručností a skúseností, ktorých navrhuje
riadiaci výbor a ktorých vymenovanie na štvorročné obnoviteľné
funkčné obdobie schvaľuje generálna rada. Kandidáti nesmú byť
členmi ESA a musia byť vybraní na základe svojej všeobecnej spô
sobilosti a pre svoje rôznorodé skúsenosti v akademickej alebo
inej oblasti, najmä v oblasti malých a stredných podnikov alebo
odborov, alebo ako poskytovatelia alebo spotrebitelia finančných
služieb.
2.
Predsedu a dvoch podpredsedov poradného výboru pre ve
decké otázky vymenúva generálna rada na návrh predsedu ESRB
a musia mať vysokú úroveň relevantných odborných znalostí
a vedomostí, napr. akademické skúsenosti v oblastiach bankov
níctva, trhov s cennými papiermi alebo poisťovníctva a dôchod
kového poistenia zamestnancov. Vo funkcii predsedu poradného
výboru pre vedecké otázky by sa na základe rotácie mali striedať
uvedené tri osoby.
Poradný výbor pre vedecké otázky poskytuje poradenstvo
3.
a pomoc ESRB v súlade s článkom 4 ods. 5 na žiadosť predsedu
ESRB.
4.
Prácu poradného výboru pre vedecké otázky podporuje se
kretariát ESRB a najvyšší predstaviteľ sekretariátu sa zúčastňuje na
jeho zasadnutiach.

d)

z člena Komisie;

e)

z predsedu Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre
bankovníctvo);

f)

z predsedu Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov);

V prípade potreby usporiada poradný výbor pre vedecké
5.
otázky otvoreným a transparentným spôsobom včasné porady so
zainteresovanými stranami, ako sú účastníci trhu, spotrebiteľské
orgány či akademickí odborníci, a to so zreteľom na požiadavku
zachovávať dôvernosť informácií.

g)

z predsedu Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre
cenné papiere a trhy);

6.
Poradnému výboru pre vedecké otázky sa poskytnú všetky
potrebné prostriedky, aby mohol úspešne plniť svoje úlohy.
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Článok 13
Poradný výbor pre technické otázky
1.
a)

b)

L 331/9
KAPITOLA III
ÚLOHY

Poradný výbor pre technické otázky sa skladá:
zo zástupcu každej národnej centrálnej banky a zástupcu
ECB;
za každý členský štát z jedného zástupcu príslušných vnút
roštátnych orgánov dohľadu v súlade s druhým pododsekom;

c)

zo zástupcu Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán
pre bankovníctvo);

d)

zo zástupcu Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán
pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov);

e)

zo zástupcu Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán
pre cenné papiere a trhy);

f)

z dvoch zástupcov Komisie;

g)

zo zástupcu HFV a

h) zo zástupcu poradného výboru pre vedecké otázky.
Orgány dohľadu každého členského štátu zvolia do poradného
výboru pre technické otázky jedného zástupcu. Čo sa týka zastú
penia vnútroštátnych orgánov dohľadu podľa prvého pododseku
písm. b), príslušní zástupcovia sa striedajú v závislosti od disku
tovaných otázok, pokiaľ sa vnútroštátne orgány dohľadu určité
ho členského štátu nedohodli na spoločnom zástupcovi.
2.
Predsedu poradného výboru pre technické otázky vyme
núva generálna rada na návrh predsedu ESRB.
3.
Poradný výbor pre technické otázky poskytuje ESRB pora
denstvo a pomoc v súlade s článkom 4 ods. 5 na žiadosť predse
du ESRB.
Prácu poradného výboru pre technické otázky podporuje
4.
sekretariát ESRB a najvyšší predstaviteľ sekretariátu sa zúčastňuje
na jeho zasadnutiach.
5. Poradnému výboru pre technické otázky sa poskytnú všetky
potrebné prostriedky, aby mohol úspešne plniť svoje úlohy.

Článok 14
Ďalšie zdroje poradenstva
ESRB pri vykonávaní úloh stanovených v článku 3 ods. 2 podľa
potreby požiada o názor príslušné zainteresované strany zo sú
kromného sektora.

Článok 15
Zhromažďovanie a výmena informácií

1.
ESRB poskytuje ESA informácie o rizikách potrebné na pl
nenie ich úloh.

2.
ESA, Európsky systém centrálnych bánk (ESCB), Komisia,
vnútroštátne orgány dohľadu a národné štatistické orgány úzko
spolupracujú s ESRB a poskytujú mu všetky informácie potrebné
na plnenie jeho úloh v súlade s právnymi predpismi Únie.

3.
Za podmienok uvedených v článku 36 ods. 2 nariadenia
(EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia
(EÚ) č. 1095/2010 môže ESRB požadovať od ESA informácie
spravidla v súhrnnej alebo zovšeobecnenej forme, z ktorej nie je
možné identifikovať jednotlivé finančné inštitúcie.

4. Pred vyžiadaním informácií v súlade s týmto článkom ESRB
najskôr zohľadní existujúce štatistiky, ktoré vypracúvajú, šíria
a vyvíjajú Európsky štatistický systém a ESCB.

5.
Ak nie sú požadované informácie k dispozícii alebo ak nie
sú sprístupnené včas, ESRB môže žiadať tieto informácie od ESCB,
vnútroštátnych orgánov dohľadu alebo národných štatistických
orgánov. Ak sú tieto informácie aj naďalej nedostupné, ESRB
môže informácie požadovať od dotknutých členských štátov a to
bez toho, aby boli dotknuté výhradné práva udelené Rade, Komi
sii (Eurostatu), ECB, Eurosystému a ESCB v oblasti štatistiky a zbe
ru údajov.

6.
V prípade, že ESRB požaduje informácie, ktoré nie sú
v súhrnnej alebo zovšeobecnenej forme, v odôvodnenej žiadosti
sa vysvetlí, prečo sa údaje o príslušnej finančnej inštitúcii pova
žujú za systémovo významné a potrebné, a to vzhľadom na situ
áciu prevládajúcu na trhu.

7.
ESRB sa pred každou žiadosťou o informácie, ktoré nie sú
v súhrnnej alebo zovšeobecnenej forme, náležite poradí s prísluš
ným Európskym orgánom dohľadu, aby sa zaistilo, že žiadosť je
odôvodnená a primeraná. Ak príslušný Európsky orgán dohľadu
nepovažuje žiadosť za odôvodnenú a primeranú, bezodkladne
žiadosť vráti ESRB a požiada o dodatočné odôvodnenie. Potom
ako ESRB poskytne príslušnému Európskemu orgánu dohľadu
toto dodatočné odôvodnenie, adresát žiadosti pošle ESRB poža
dované informácie za predpokladu, že adresát má k príslušným
informáciám zákonný prístup.
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Článok 16
Varovania a odporúčania

1.
Ak sa zistia závažné riziká ohrozujúce dosiahnutie cieľa
uvedeného v článku 3 ods. 1, ESRB vydá varovania a prípadne od
porúčania na nápravné opatrenia vrátane prípadných legislatív
nych iniciatív.

15.12.2010

3. Ak ESRB prijal podľa odseku 2 rozhodnutie o zverejnenom
odporúčaní podľa postupu stanoveného v článku 18 ods. 1, Eu
rópsky parlament môže vyzvať predsedu ESRB k predloženiu to
hto rozhodnutia a adresáti môžu požiadať o účasť na výmene
názorov.

Článok 18
Zverejnenie varovaní a odporúčaní

2.
Varovania alebo odporúčania vydané ESRB v súlade s člán
kom 3 ods. 2 písm. c) a d) môžu byť buď všeobecnej alebo kon
krétnej povahy a môžu byť adresované predovšetkým Únii ako
celku alebo jednému či viacerým členským štátom, alebo jedné
mu či viacerým ESA, alebo jednému či viacerým vnútroštátnym
orgánom dohľadu. Ak je varovanie alebo odporúčanie adresova
né jednému alebo viacerým vnútroštátnym orgánom dohľadu,
táto skutočnosť sa oznámi aj dotknutému členskému štátu (štá
tom). Odporúčania obsahujú konkrétnu lehotu na politické rieše
nie problémov. Odporúčania môžu byť adresované aj Komisii
v súvislosti s príslušnými právnymi predpismi Únie.

3.
Varovania alebo odporúčania sa v rovnakom čase ako adre
sátom v súlade s odsekom 2 zasielajú za podmienky dodržania
prísnych pravidiel zachovania dôvernosti informácií Rade a Ko
misii, a ak sú adresované jednému alebo viacerým vnútroštátnym
orgánom dohľadu, zasielajú sa aj ESA.

4.
S cieľom zvýšiť informovanosť o rizikách v hospodárstve
Únie a určiť poradie dôležitosti týchto rizík vypracuje ESRB v úz
kej spolupráci s ostatnými stranami ESFS systém farebných kó
dov zodpovedajúcich situáciám s rôznymi úrovňami rizika.

1. Generálna rada v jednotlivých prípadoch rozhodne po tom,
ako informuje Radu v dostatočnom časovom predstihu na to, aby
mohla reagovať, či by sa varovanie alebo odporúčanie malo zve
rejniť. Bez ohľadu na článok 10 ods. 3 sa na rozhodnutia gene
rálnej rady podľa tohto odseku vždy uplatňuje dvojtretinové
kvórum.
2.
Ak sa generálna rada rozhodne zverejniť varovanie alebo
odporúčanie, vopred o tom informuje adresátov.
3.
Adresáti varovaní a odporúčaní zverejnených ESRB majú
mať právo zverejniť svoje názory a odôvodnenia v reakcii na tieto
varovania a odporúčania.
4. Ak sa generálna rada rozhodne, že nezverejní varovania ale
bo odporúčania, adresáti a podľa potreby aj Rada a ESA prijmú
všetky opatrenia potrebné na ochranu ich dôvernej povahy.

KAPITOLA IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Po stanovení kritérií takejto klasifikácie sa bude vo varovaniach
a odporúčaniach ESRB uvádzať od prípadu k prípadu a v prípade
potreby aj kategória, do ktorej patrí dané riziko.

Článok 19
Zodpovednosť a povinnosť podávať správy

Článok 17
Opatrenia prijaté v reakcii na odporúčania ESRB

1. Keď je odporúčanie uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d) adre
sované Komisii, jednému či viacerým členským štátom, jednému
či viacerým ESA, alebo jednému či viacerým vnútroštátnym or
gánom dohľadu, adresáti oznámia ESRB a Rade činnosti vykona
né v reakcii na odporúčania a v prípade nekonania to náležite
odôvodnia. ESRB v relevantných prípadoch bezodkladne a za
podmienky dodržania prísnych pravidiel zachovania dôvernosti
informácií informuje ESA o prijatých odpovediach.

1.
Aspoň raz ročne a v prípade rozsiahlych finančných otra
sov aj častejšie je predseda ESRB pozvaný na ročné vypočutie
v Európskom parlamente v súvislosti so zverejnením výročnej
správy ESRB Európskemu parlamentu a Rade. Toto vypočutie sa
uskutoční oddelene od monetárneho dialógu medzi Európskym
parlamentom a prezidentom ECB.
2.
Výročná správa uvedená v odseku 1 obsahuje informácie,
o ktorých generálna rada v súlade s článkom 18 rozhodne, že by
mali byť zverejnené. Výročná správa sa sprístupní verejnosti.
Na výzvu Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie
3.
skúma ESRB aj osobitné otázky.

2. Ak ESRB rozhodne, že sa nepostupovalo podľa jeho odpo
rúčania, alebo že adresáti neposkytli primerané odôvodnenie to
ho, prečo nekonali, informuje o tom za podmienky dodržania
prísnych pravidiel zachovania dôvernosti informácií adresátov,
Radu a podľa potreby dotknutý Európsky orgán dohľadu.

4. Európsky parlament môže požiadať predsedu ESRB, aby sa
zúčastnil na vypočutiach príslušných výborov Európskeho
parlamentu.
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5.
Predseda ESRB vedie s predsedom a podpredsedami Výbo
ru pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu aspoň
dvakrát ročne a v prípade potreby aj častejšie dôverné ústne jed
nania za zatvorenými dverami o prebiehajúcej činnosti ESRB. Me
dzi Európskym parlamentom a ESRB sa uzavrie dohoda
o podrobných postupoch organizácie takýchto jednaní, aby sa
v súlade s článkom 8 zabezpečila dôvernosť informácií v plnom
rozsahu. ESRB poskytne kópiu tejto dohody Rade.

L 331/11

stanoviska ECB a ESA rozhodnú, či je potrebné prehodnotiť po
slanie a organizáciu ESRB.
Preskúmajú najmä podmienky menovania alebo voľby predsedu
ESRB.

Článok 21

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Preskúmanie
Európsky parlament a Rada preskúmajú toto nariadenie na
základe správy Komisie do 17. decembra 2013 a po doručení

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Štrasburgu 24. novembra 2010
Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

J. BUZEK

O. CHASTEL
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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1093/2010
z 24. novembra 2010,
ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení
a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES
Komisiu o nadviazaní na Lamfalussyho proces: systém do
hľadu v budúcnosti (8), z 22. apríla 2009 o zmenenom
a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu
a Rady o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solvent
nosť II) (9) a z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európ
skeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach (10)).

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej
článok 114,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

(3)

V novembri 2008 Komisia poverila skupinu expertov na
vysokej úrovni vedenú Jacquesom de Larosièrom, aby vy
pracovala odporúčania na posilnenie ustanovení o európ
skom dohľade s cieľom lepšie chrániť občanov a obnoviť
dôveru vo finančný systém. Vo svojej záverečnej správe
predloženej 25. februára 2009 (de Larosièrova správa) sku
pina expertov na vysokej úrovni odporučila posilniť rámec
dohľadu s cieľom znížiť riziko a silu finančných kríz v bu
dúcnosti. Odporučila tiež reformy štruktúry dohľadu fi
nančného sektora v Únii. Skupina takisto konštatovala, že
by sa mal vytvoriť Európsky systém orgánov finančného
dohľadu, ktorý by zahŕňal tri európske orgány dohľadu, je
den pre sektor bankovníctva, jeden pre sektor cenných pa
pierov a jeden pre sektor poisťovníctva a dôchodkového
poistenia zamestnancov, a odporučila vytvorenie Európ
skej rady pre systémové riziká. V správe sa predstavili re
formy, ktoré boli podľa expertov potrebné a na ktorých by
sa malo začať bezodkladne pracovať.

(4)

Komisia vo svojom oznámení zo 4. marca 2009 nazva
nom Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe navrhla
predložiť návrh právnych predpisov, na základe ktorých sa
vytvorí Európsky systém orgánov finančného dohľadu
a Európsky výbor pre systémové riziká. Vo svojom ozná
mení z 27. mája 2009 nazvanom Európsky finančný do
hľad poskytla viac informácií o možnej štruktúre takéhoto
nového rámca dohľadu, odzrkadľujúc hlavné myšlienky de
Larosièrovej správy.

(5)

Európska rada vo svojich záveroch z 19. júna 2009 po
tvrdila, že by sa mal vytvoriť Európsky systém orgánov fi
nančného dohľadu, ktorý bude zahŕňať tri nové európske
orgány dohľadu. Systém by sa mal zameriavať na zvýšenie
kvality a konzistentnosti vnútroštátneho dohľadu, posilne
nie dohľadu nad cezhraničnými skupinami a vytvorenie
jednotného európskeho súboru pravidiel platných pre
všetky finančné inštitúcie na vnútornom trhu. Európska
rada zdôraznila, že európske orgány dohľadu by

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál
neho výboru (2),
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),
keďže:
(1)

(2)

Finančná kríza v rokoch 2007 a 2008 odhalila vo finanč
nom dohľade závažné nedostatky, a to tak v konkrétnych
prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako
celkom. Modely dohľadu na vnútroštátnom základe za
ostávajú za finančnou globalizáciou a integrovanou a vzá
jomne prepojenou realitou dnešných európskych
finančných trhov, v rámci ktorých mnohé finančné inšti
túcie podnikajú cezhranične. Kríza odhalila nedostatky
v spolupráci, koordinácii, konzistentnom uplatňovaní prá
va Únie a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi
dohľadu.
Európsky parlament pred a počas finančnej krízy vyzval na
prehĺbenie integrácie európskeho dohľadu, aby sa zabez
pečili skutočne rovnaké podmienky pre všetky zúčastnené
strany na úrovni Únie a aby sa zohľadnila prehlbujúca sa
integrácia finančných trhov v Únii (vo svojom uznesení
z 13. apríla 2000 o oznámení Komisie o realizácii rámca
pre finančné trhy: akčný plán (4), z 21. novembra 2002
o pravidlách prudenciálneho dohľadu v Európskej únii (5),
z 11. júla 2007 o politike finančných služieb (2005 –
2010) – Biela kniha (6), z 23. septembra 2008 s odporú
čaniami pre Komisiu o zaisťovacích fondoch a private
equity (7), z 9. októbra 2008 s odporúčaniami pre

(1) Ú. v. EÚ C 13, 20.1.2010, s. 1.
(2) Stanovisko z 22. januára 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom ve
stníku).
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 (zatiaľ neuve
rejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. novembra
2010.
(4) Ú. v. ES C 40, 7.2.2001, s. 453.
(5) Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
(6) Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 392.
(7) Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 26.

(8) Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
(9) Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 214.
(10) Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 292.
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mali mať aj právomoci v oblasti dohľadu nad úverovými
ratingovými agentúrami a vyzvala Komisiu, aby pripravila
konkrétne návrhy týkajúce sa toho, ako by európsky sys
tém orgánov finančného dohľadu mohol zohrávať silnú
úlohu v krízových situáciách, pričom zdôraznila, že roz
hodnutia prijaté európskymi orgánmi dohľadu by nemali
zasahovať do fiškálnych zodpovedností členských štátov.

(6)

Európska rada sa 17. júna 2010 dohodla, že „členské štáty
by mali zaviesť systémy odvodov a daní pre finančné inšti
túcie, aby sa zabezpečilo spravodlivé rozloženie nákladov
a aby sa zaviedli stimuly na obmedzenie systémových ri
zík. Takéto odvody alebo dane by mali byť súčasťou dôve
ryhodného rámca pre riešenie problémov. Je naliehavo
potrebné, aby sa ďalej pracovalo na ich hlavných prvkoch,
a mali by sa starostlivo posúdiť otázky rovnakých podmie
nok a kumulatívne vplyvy rozličných regulačných
opatrení“.

(7)

Z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy vznikli reálne
a závažné riziká v oblasti stability finančného systému
a fungovania vnútorného trhu. Opätovné nastolenie a udr
žanie stabilného a spoľahlivého finančného systému je ab
solútnym predpokladom pre zachovanie dôvery
a jednotnosti na vnútornom trhu, a tým pre zachovanie
a zlepšenie podmienok pre vytvorenie úplne integrované
ho a fungujúceho vnútorného trhu v oblasti finančných
služieb. Okrem toho pevnejší a integrovanejší trh ponúka
lepšie príležitosti na financovanie a rozloženie rizika, a tým
pomáha zlepšovať schopnosť hospodárstiev tlmiť nárazy.

(8)

Únia dosiahla limity toho, čo sa môže urobiť pri súčasnom
postavení Výborov európskych orgánov dohľadu. Únia ne
môže zostať v situácii, v ktorej neexistuje mechanizmus na
zabezpečenie toho, aby vnútroštátne orgány dohľadu do
speli k najlepším možným rozhodnutiam v oblasti dohľa
du nad cezhraničnými finančnými inštitúciami, keď
neexistuje dostatočná spolupráca a výmena informácií me
dzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, keď si spoločná ak
cia vnútroštátnych orgánov vyžaduje zložité úpravy
s cieľom zohľadniť rôznorodé požiadavky v oblasti regulá
cie a dohľadu, keď sú vnútroštátne riešenia najčastejšie je
dinou realizovateľnou možnosťou v reakcii na problémy
na úrovni Únie a keď existujú rozdielne výklady toho isté
ho právneho textu. Európsky systém finančného dohľadu
(ďalej len „ESFS“) by sa mal navrhnúť s cieľom prekonať tie
to nedostatky a zabezpečiť systém, ktorý je v súlade s cie
ľom stabilného a jednotného finančného trhu Únie pre
finančné služby spojením vnútroštátnych orgánov dohľa
du do silnej siete Únie.

(9)

ESFS by mal byť integrovanou sieťou vnútroštátnych orgá
nov dohľadu a orgánov dohľadu Únie, pričom každodenný
dohľad sa ponecháva na vnútroštátnu úroveň. Mala by sa
dosiahnuť aj väčšia harmonizácia a jednotné uplatňovanie
pravidiel pre finančné inštitúcie a trhy v celej Únii. Okrem
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Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankov
níctvo) (ďalej len „orgán pre bankovníctvo“) by sa mal zria
diť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)
a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné pa
piere a trhy), ako aj Spoločný výbor európskych orgánov
dohľadu (ďalej len „spoločný výbor“). Súčasťou ESFS na
účely vykonávania úloh vymedzených v tomto nariadení
a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1092/2010 (1) by mal byť Európsky výbor pre systémové
riziká (ďalej len „ESRB“).

(10)

Európske orgány dohľadu (ďalej spoločne len „ESA“) by
mali nahradiť Výbor európskych orgánov bankového do
hľadu zriadený rozhodnutím Komisie 2009/78/ES (2), Vý
bor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom
a dôchodkovým poistením zamestnancov zriadený roz
hodnutím Komisie 2009/79/ES (3) a Výbor európskych re
gulačných orgánov cenných papierov zriadený
rozhodnutím Komisie 2009/77/ES (4) a mali by prebrať
všetky úlohy a právomoci týchto výborov vrátane v prípa
de potreby aj pokračovania prebiehajúcich prác a projek
tov. Rozsah pôsobnosti činnosti každého európskeho
orgánu dohľadu by sa mal jasne vymedziť. ESA by sa mali
zodpovedať Európskemu parlamentu a Rade. Ak sa táto
zodpovednosť bude týkať medzisektorových záležitostí,
ktoré sa koordinovali prostredníctvom spoločného výbo
ru, za túto koordináciu by mali byť prostredníctvom spo
ločného výboru zodpovedné ESA.

(11)

Orgán pre bankovníctvo by mal konať s cieľom zlepšiť fun
govanie vnútorného trhu, najmä prostredníctvom zaiste
nia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie
a dohľadu so zreteľom na rôzne záujmy jednotlivých člen
ských štátov a rozličnú povahu finančných inštitúcií. Or
gán pre bankovníctvo by mal chrániť verejné hodnoty ako
sú stabilita finančného systému, transparentnosť trhov a fi
nančných produktov a ochrana vkladateľov a investorov.
Orgán pre bankovníctvo by mal takisto predchádzať regu
lačnej arbitráži a zaručiť rovnaké pravidlá pre všetkých
a posilňovať medzinárodnú koordináciu v oblasti dohľadu
v prospech hospodárstva vo všeobecnosti vrátane finanč
ných inštitúcii a ostatných zainteresovaných strán, spotre
biteľov a zamestnancov. Medzi jeho úlohy by malo patriť
aj presadzovanie konvergencie dohľadu a poskytovanie po
radenstva inštitúciám Únie v oblasti regulácie bankovníc
tva, platieb a elektronických peňazí, ako aj dohľadu nad
nimi, a tiež v súvisiacich otázkach správy a riadenia pod
nikov, auditu a finančného výkazníctva. Orgánu pre ban
kovníctvo by sa mala zveriť aj určitá zodpovednosť za
existujúce a nové finančné aktivity.

(1)
(2)
(3)
(4)

Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.
Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 23.
Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 28.
Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 18.
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Orgánu pre bankovníctvo by sa tiež malo umožniť dočas
ne zakázať alebo obmedziť určité druhy finančných akti
vít, ktoré ohrozujú riadne fungovanie a integritu
finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systé
mu v Únii alebo jeho časti, a to prípadoch, ktoré sú vyme
dzené v legislatívnych aktoch Únie uvedených v tomto
nariadení a za podmienok, ktoré sú v nich stanovené. Ak
je žiaduce vydať dočasný zákaz v prípade krízovej situácie,
orgán pre bankovníctvo by tak mal urobiť v súlade s po
žiadavkami stanovenými v tomto nariadení a za podmie
nok, ktoré sú v ňom uvedené. Ak má dočasný zákaz alebo
obmedzenie určitých finančných aktivít medzisektorové
dôsledky, malo by sa v sektorových právnych predpisoch
ustanoviť, že orgán pre bankovníctvo by mal v relevant
ných prípadoch konzultovať a koordinovať svoje kroky
s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)
a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre
cenné papiere a trhy), a to prostredníctvom spoločného
výboru.

(13)

Orgán pre bankovníctvo by mal náležite zohľadniť vplyv
svojich činností na hospodársku súťaž a inovácie v rámci
vnútorného trhu, na globálnu konkurencieschopnosť Únie,
finančné začlenenie sa a na novú stratégiu Únie pre pra
covné príležitosti a rast.

(14)

Orgán pre bankovníctvo by mal mať právnu subjektivitu,
ako aj finančnú a administratívnu nezávislosť, aby mohol
plniť svoje ciele.

(15)

Vychádzajúc z práce medzinárodných orgánov, systémo
vé riziko by sa malo vymedziť ako riziko narušenia vo fi
nančnom systéme s možnými závažnými negatívnymi
dôsledkami pre vnútorný trh a reálne hospodárstvo. Všet
ky typy finančných sprostredkovateľov, trhov a infraštruk
túr môžu byť do určitej miery systémovo dôležité.

(16)

Cezhraničné riziko zahŕňa riziko spôsobené hospodársky
mi nerovnováhami alebo finančnými zlyhaniami v celej
Únii alebo jej častiach, ktoré môžu mať vážne negatívne
dôsledky na transakcie medzi hospodárskymi subjektmi
z dvoch alebo viacerých členských štátov, na fungovanie
vnútorného trhu alebo na verejné financie Únie alebo kto
réhokoľvek jej členského štátu.

(17)

Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 2. mája
2006 vo veci C-217/04 (Spojené kráľovstvo Veľkej Britá
nie a Severného Írska/Európsky parlament a Rada Európ
skej únie) konštatoval, že „znenie článku 95 ES
[v súčasnosti článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie (ZFEÚ)] nedovoľuje prijať záver, že adresátmi opatrení
prijatých zákonodarcom Spoločenstva na základe tohto
ustanovenia môžu byť len členské štáty. Na základe posú
denia zákonodarcom Spoločenstva sa totiž môže zdať, že
je potrebné vytvoriť orgán Spoločenstva, ktorého úlohou
bude prispievať k uskutočňovaniu procesu harmonizácie
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v prípadoch, v ktorých sa na uľahčenie jednotného vyko
návania a uplatňovania aktov prijatých na základe tohto
ustanovenia zdá byť vhodné prijať nezáväzné sprievodné
a rámcové opatrenia (1).“Účel a úlohy orgánu pre bankov
níctvo, ktorými sú pomáhať príslušným vnútroštátnym or
gánom dohľadu pri konzistentnom výklade a uplatňovaní
pravidiel Únie a prispievať k finančnej stabilite potrebnej
pre finančnú integráciu, úzko súvisia s cieľmi acquis Únie
týkajúcich sa vnútorného trhu s finančnými službami. Or
gán pre bankovníctvo by sa mal preto zriadiť na základe
článku 114 ZFEÚ.

(18)

Úlohy príslušných orgánov členských štátov vrátane vzá
jomnej spolupráce a spolupráce s Komisiou sa ustanovujú
týmito legislatívnymi aktmi: smernica Európskeho parla
mentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vy
konávaní činností úverových inštitúcií (2), smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna
2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností
a úverových inštitúcií (3) a smernica Európskeho parlamen
tu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany
vkladov (4).

(19)

Medzi existujúce právne predpisy Únie, ktorými sa regulu
je oblasť, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, patria aj
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo
16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverový
mi inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťa
mi vo finančnom konglomeráte (5), smernica Európskeho
parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o dopln
kovom dohľade nad poisťovňami a zaisťovňami v skupine
poisťovní alebo zaisťovní (6), nariadenie Európskeho parla
mentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006
o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finanč
ných prostriedkov (7), smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vy
konávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním
inštitúcií elektronického peňažníctva (8), a príslušné časti
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES
z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančné
ho systému na účely prania špinavých peňazí a financova
nia terorizmu (9), smernice Európskeho parlamentu a Rady
2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finanč
ných služieb spotrebiteľom na diaľku (10) a smernice Eu
rópskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra
2007 o platobných službách na vnútornom trhu (11).

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Zb. 2006, s. I-03771, bod 44.
Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.
Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.
Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5.
Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1.
Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 1.
Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1.
Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7.
Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.
Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16.
Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.
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sa však malo zabezpečiť, aby sa skutočne dosiahol výsle
dok výkonu delegovaných právomocí a zachovala sa efek
tívnosť rozhodovacieho procesu. Preto by sa v týchto
prípadoch mala Komisia splnomocniť na prijatie regulač
ných technických predpisov, aj keď neexistuje návrh vypra
covaný orgánom pre bankovníctvo.

Je vhodné, aby orgán pre bankovníctvo propagoval konzi
stentný prístup v oblasti ochrany vkladov s cieľom zabez
pečiť vhodné podmienky a spravodlivé zaobchádzanie
s vkladateľmi v celej Únii. Keďže systémy ochrany vkladov
podliehajú dohľadu v členských štátoch viac ako regulač
nému dohľadu, orgán pre bankovníctvo by mal mať mož
nosť vykonávať svoje právomoci na základe tohto
nariadenia v súvislosti so samotnými systémami ochrany
vkladov a ich prevádzkovateľmi.
V súlade s Vyhlásením (č. 39) k článku 290 Zmluvy o fun
govaní Európskej únie (ZFEÚ) pripojeným k záverečnému
aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú
zmluvu, je na vypracovanie regulačných technických pred
pisov potrebná pomoc spočívajúca v technických odbor
ných znalostiach vo forme, ktorá je osobitná pre oblasť
finančných služieb. Je potrebné, aby sa orgánu pre bankov
níctvo umožnilo poskytnúť tieto odborné znalosti aj po
kiaľ ide o predpisy alebo časti predpisov, ktoré
nevychádzajú z návrhu technického predpisu, ktorý vypra
coval orgán pre bankovníctvo.
Je potrebné zaviesť účinný nástroj na vytvorenie harmoni
zovaných regulačných technických predpisov pre finanč
né služby s cieľom zaistiť rovnaké podmienky a primeranú
ochranu vkladateľov, investorov a spotrebiteľov v celej
Únii, a to aj prostredníctvom jednotného súboru pravidiel.
Je účinné a vhodné poveriť orgán pre bankovníctvo ako or
gán s vysoko špecializovanými odbornými znalosťami
v oblastiach vymedzených právom Únie vypracovaním ná
vrhu regulačných technických predpisov, ktoré nezahŕňa
jú politické rozhodnutia.
Komisia by mala schváliť tieto návrhy regulačných technic
kých predpisov prostredníctvom delegovaných aktov
podľa článku 290 ZFEÚ, aby mali právne záväzný účinok.
Mali by podliehať zmene a doplneniu iba vo veľmi obme
dzených a výnimočných prípadoch, keďže orgán pre ban
kovníctvo je v úzkom kontakte s finančnými trhmi
a najlepšie pozná ich každodenné fungovanie. Návrhy re
gulačných technických predpisov by mali podliehať zme
ne a doplneniu v prípade, ak by boli nezlučiteľné s právom
Únie, nerešpektovali by zásadu proporcionality alebo by
boli v protiklade so základnými zásadami vnútorného trhu
pre finančné služby uvedenými v právnych predpisoch
Únie týkajúcich sa finančných služieb. Komisia by nemala
meniť obsah návrhov regulačných technických predpisov
vypracovaných orgánom pre bankovníctvo bez predchá
dzajúcej koordinácie s ním. S cieľom zaistiť hladký a zrý
chlený proces prijatia pre tieto predpisy by sa Komisii mala
stanoviť lehota na prijatie rozhodnutia o schválení návrhov
regulačných technických predpisov.
Vzhľadom na technické odborné znalosti orgánu pre ban
kovníctvo v oblastiach, kde by sa mali vypracúvať regu
lačné technické predpisy, by sa mal brať do úvahy
deklarovaný zámer Komisie opierať sa spravidla o návrh
regulačných technických predpisov, ktorý mu predloží or
gán pre bankovníctvo, s cieľom prijať zodpovedajúce dele
gované akty. V prípade, že orgán pre bankovníctvo
nepredloží návrh regulačného technického predpisu v le
hote, ktorá sa určila v príslušnom legislatívnom akte, by
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(25)

Komisia by sa tiež mala splnomocniť na prijatie vykonáva
cích technických predpisov prostredníctvom vykonávacích
aktov podľa článku 291 ZFEÚ.

(26)

V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú regulačné alebo vyko
návacie technické predpisy, by mal mať orgán pre bankov
níctvo právomoc vydávať usmernenia a odporúčania
týkajúce sa uplatňovania práva Únie. S cieľom zaručiť
transparentnosť a posilniť dodržiavanie týchto usmernení
a odporúčaní vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by mal mať
orgán pre bankovníctvo možnosť zverejniť dôvody ne
dodržania týchto usmernení a odporúčaní zo strany vnú
troštátnych orgánov dohľadu.

(27)

Zaistenie správneho a úplného uplatňovania práva Únie je
základným predpokladom pre integritu, transparentnosť,
účinnosť a riadne fungovanie finančných trhov, stabilitu fi
nančných systémov a pre neutrálne podmienky hospodár
skej súťaže pre finančné inštitúcie v Únii. Mal by sa preto
vytvoriť mechanizmus, ktorým by orgán pre bankovníctvo
riešil prípady neuplatňovania alebo nesprávneho uplatňo
vania práva Únie vedúceho k jeho porušeniu. Tento me
chanizmus by sa mal vzťahovať na oblasti, v ktorých sa na
základe práva Únie vymedzujú jasné a nepodmienečné
povinnosti.

(28)

S cieľom umožniť primeranú reakciu na prípady nespráv
neho alebo nedostatočného uplatňovania práva Únie by sa
mal uplatňovať mechanizmus, ktorý sa skladá z troch kro
kov. Najprv by sa mal orgán pre bankovníctvo splnomoc
niť na preskúmanie údajného nesprávneho alebo
nedostatočného uplatňovania povinností vyplývajúcich
z práva Únie vnútroštátnymi orgánmi pri vykonávaní do
hľadu, za ktorým by nasledovalo odporúčanie. Ak prísluš
ný vnútroštátny orgán toto odporúčanie nesplní, Komisia
by mala mať právomoc vydať formálne stanovisko, v kto
rom zohľadní odporúčanie orgánu pre bankovníctvo a po
žiada príslušný orgán, aby prijal opatrenia potrebné na
zabezpečenie súladu s právom Únie.

(29)

Napokon, s cieľom prekonať výnimočné situácie spojené
s pretrvávajúcou nečinnosťou daného príslušného orgánu,
by mal mať orgán pre bankovníctvo ako poslednú mož
nosť právomoc prijať rozhodnutia adresované jednotlivým
finančným inštitúciám. Táto právomoc by mala byť obme
dzená na mimoriadne okolnosti, za ktorých príslušný or
gán nedodržiava formálne stanovisko, ktoré je mu
adresované, a za ktorých je právo Únie priamo uplatniteľné
na finančné inštitúcie na základe existujúcich alebo budú
cich nariadení Únie.
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(30)

Vážne ohrozenia riadneho fungovania a integrity finanč
ných trhov alebo stability finančného systému Únie si vy
žadujú rýchlu a spoločnú reakciu na úrovni Únie. Orgán
pre bankovníctvo by mal byť preto schopný požadovať od
vnútroštátnych orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne
oparenia na odstránenie krízovej situácie. Právomoc roz
hodnúť o existencii krízovej situácie by sa mala zveriť Rade
na žiadosť ktoréhokoľvek z ESA, Komisie alebo ESRB.

(34)

Skupina expertov, ktorú zriadili členské štáty, aby preskú
mala príčiny krízy a vypracovala návrhy na zlepšenie re
gulácie finančného sektora a dohľadu nad ním, potvrdila,
že súčasné opatrenia nie sú dobrým základom pre budúcu
reguláciu dohľad nad cezhraničnými finančnými inštitúcia
mi v rámci Únie.

(31)

Orgán pre bankovníctvo by mal mať možnosť požadovať
od vnútroštátnych orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne
oparenia na odstránenie krízovej situácie. Opatreniami,
ktoré v tejto súvislosti prijme orgán pre bankovníctvo, by
nemali byť dotknuté právomoci Komisie iniciovať podľa
článku 258 ZFEÚ konanie vo veci porušenia predpisov
proti členskému štátu dotknutého orgánu dohľadu za to,
že neprijal takéto opatrenia, ani práva Komisie prijať za da
ných okolností prechodné opatrenia v súlade s rokovacím
poriadkom Súdneho dvora Európskej únie. Taktiež by nimi
nemala byť dotknutá žiadna zodpovednosť, ktorá môže vy
plynúť danému členskému štátu v súlade s judikatúrou
Súdneho dvora Európskej únie v prípade, ak jeho orgány
dohľadu neprijmú opatrenia, ktoré vyžaduje orgán pre
bankovníctvo.

(35)

Ako sa uvádza v de Larosièrovej správe, „v zásade máme
dve možnosti: prvú, ktorou sú riešenia ‚každý sám za seba‘
(‚chacun pour soi‘) a ‚zbedač svojho suseda‘ (‚beggar-thyneighbour‘), alebo druhú, ktorou je posilnená, pragmatická
a citlivá európska spolupráca v prospech všetkých s cieľom
zachovať otvorené svetové hospodárstvo. Táto druhá mož
nosť bude nepochybne ekonomicky prínosná.“

(36)

Kolégiá orgánov dohľadu zohrávajú významnú úlohu pri
účinnom, efektívnom a konzistentnom dohľade nad fi
nančnými inštitúciami, ktoré vykonávajú činnosť cezhra
nične. Orgán pre bankovníctvo by mal prispievať
k podpore a monitorovaniu účinného, efektívneho a kon
zistentného fungovania kolégií orgánov dohľadu a byť z to
hto hľadiska vedúcim prvkom pri zabezpečovaní
jednotného a súdržného fungovania kolégií orgánov do
hľadu pre cezhraničné finančné inštitúcie v rámci Únie.
Preto by orgán pre bankovníctvo mal mať plné práva úča
sti v kolégiách orgánov dohľadu s cieľom zjednodušiť fun
govanie procesu výmeny informácií v kolégiách orgánov
dohľadu a podporiť konvergenciu a konzistentnosť v kolé
giách pri uplatňovaní práva Únie. Ako sa uvádza v de La
rosièrovej správe, „musí sa predchádzať narušeniam
hospodárskej súťaže a regulačnej arbitráži, ktoré vyplývajú
z rozdielnych postupov vykonávania dohľadu, pretože
majú potenciál oslabiť finančnú stabilitu, okrem iného
podporovaním presunu finančných aktivít do krajín s me
nej prísnym dohľadom. Systém vykonávania dohľadu musí
byť vnímaný ako spravodlivý a vyvážený“.

(37)

Konvergencia je potrebná v oblastiach predchádzania krí
zam, ich riadenia a riešenia vrátane mechanizmov finan
covania s cieľom zabezpečiť, aby finančný systém
vlastnými zdrojmi pokrýval náklady a aby boli orgány ve
rejnej moci schopné riešiť problémy zlyhávajúcich finanč
ných inštitúcií a zároveň minimalizovali vplyv zlyhaní na
finančný systém, spoliehanie sa na finančné prostriedky
daňových poplatníkov pri záchrane bánk, ako aj používa
nie zdrojov verejného sektora, aby obmedzili škody v ob
lasti hospodárstva a koordinovali uplatňovanie
vnútroštátnych opatrení na riešenie problémov. V tejto sú
vislosti je nevyhnutné vypracovať spoločný súbor pravidiel
týkajúci sa úplného súboru nástrojov na predchádzanie
zlyhaniu bánk a jeho riešenie s cieľom zaoberať sa najmä
krízou veľkých, cezhraničných alebo vzájomne prepoje
ných inštitúcií, pričom by sa mala posúdiť potreba udele
nia dodatočných náležitých právomocí orgánu pre
bankovníctvo, ako aj spôsob, akým by banky a sporiteľne
mohli uprednostniť ochranu sporiteľov.

(32)

(33)

S cieľom zaistiť účinný a efektívny dohľad a vyvážené zvá
ženie stanovísk príslušných orgánov v rôznych členských
štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť schopný urov
nať cezhraničné spory medzi týmito príslušnými orgánmi
so záväzným účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov do
hľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na zmierenie, počas kto
rej môžu príslušné orgány dosiahnuť dohodu. Do
právomoci orgánu pre bankovníctvo by mali patriť spory
týkajúce sa procesnej alebo obsahovej stránky konania ale
bo nekonania príslušného vnútroštátneho orgánu v prípa
doch uvedených v právne záväzných aktoch Únie
uvedených v tomto nariadení. V takejto situácii by mal byť
jeden z dotknutých orgánov dohľadu oprávnený predložiť
záležitosť orgánu pre bankovníctvo, ktorý by mal konať
v súlade s týmto nariadením. Orgán pre bankovníctvo by
mal mať právomoc žiadať od dotknutých príslušných or
gánov, aby vykonali konkrétne kroky alebo aby sa zdržali
konania s cieľom urovnať túto záležitosť a zabezpečiť do
držiavanie práva Únie, pričom táto žiadosť má pre dotknu
té príslušné orgány záväzný charakter. Keď príslušný orgán
nedodrží rozhodnutie o urovnaní, ktoré mu bolo určené,
orgán pre bankovníctvo by mal mať právomoc prijať roz
hodnutia určené priamo finančným inštitúciám v oblas
tiach práva Únie, ktoré sa na ne priamo vzťahuje. Právomoc
prijať takéto rozhodnutie by sa mala uplatňovať len ako
posledná možnosť a len na zabezpečenie správneho a jed
notného uplatňovania práva Únie. V prípadoch, keď prí
slušné právne predpisy Únie dávajú príslušným orgánom
členských štátov priestor na uváženie, nemôžu rozhodnu
tia prijaté orgánom pre bankovníctvo nahrádzať uplatňo
vanie tohto práva na uváženie v súlade s právom Únie.

Kríza preukázala, že súčasný systém spolupráce medzi
vnútroštátnymi orgánmi, ktorých právomoci sú obmedze
né na jednotlivé členské štáty, je nedostatočný, pokiaľ ide
o finančné inštitúcie pôsobiace cezhranične.

15.12.2010
(38)

(39)
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V rámci súčasného preskúmania smernice 94/19/ES
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES
z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (1) sa
konštatovalo, že Komisia má v úmysle venovať osobitnú
pozornosť potrebe zabezpečenia ďalšej harmonizácie v ce
lej Únii. Na vedomie sa vzal aj zámer Komisie preskúmať
v sektore poisťovníctva možnosť zavedenia pravidiel Únie
na ochranu poistencov v prípade zlyhania poisťovne. ESA
by v týchto oblastiach mali zohrávať dôležitú úlohu a mali
by sa im udeliť náležité právomoci týkajúce sa európskej
sústavy systémov ochrany.

Delegovanie úloh a zodpovedností môže byť užitočný ná
stroj pre fungovanie siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť
duplicitu úloh dohľadu, podporiť spoluprácu, a tým zjed
nodušiť proces dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na fi
nančné inštitúcie. Týmto nariadením by sa preto mal zaistiť
jasný právny základ pre takéto delegovanie. Členské štáty
by mali mať pri rešpektovaní všeobecného pravidla, že de
legovanie by malo byť povolené, možnosť zaviesť osobitné
podmienky delegovania zodpovedností, napríklad v súvis
losti s informovaním o spôsobe delegovania a jeho ozna
movaním. Delegovanie úloh znamená, že úlohy vykonáva
orgán pre bankovníctvo alebo vnútroštátny orgán dohľadu
iný ako zodpovedný orgán, pričom zodpovednosť za roz
hodnutia týkajúce sa dohľadu zostáva na delegujúcom or
gáne. Delegovaním zodpovedností by orgán pre
bankovníctvo alebo vnútroštátny orgán dohľadu (splno
mocnenec) mal mať v určitej záležitosti týkajúcej sa dohľa
du možnosť rozhodnúť vo vlastnom mene namiesto
delegujúceho orgánu. Delegovanie by sa malo riadiť zása
dou pridelenia kompetencie v oblasti dohľadu orgánu do
hľadu, ktorý má najlepšie predpoklady na to, aby prijal
v danej veci opatrenia. Prerozdelenie kompetencií by bolo
vhodné napríklad z dôvodu úspory z rozsahu alebo pôsob
nosti, súladu pri dohľade nad skupinou a optimálneho vy
užívania technických odborných znalostí medzi
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Ak sú rozhodnutia spl
nomocnenca v rámci rozsahu pôsobnosti delegovania, mal
by ich delegujúci orgán, ako aj iné príslušné orgány uzná
vať ako rozhodujúce. V príslušných právnych predpisoch
Únie sa môžu ďalej spresniť zásady pre prerozdelenie kom
petencií na základe dohody. Orgán pre bankovníctvo by
mal všetkými vhodnými prostriedkami uľahčovať a moni
torovať dohody o delegovaní medzi vnútroštátnymi orgán
mi dohľadu.

Mal by byť vopred informovaný o plánovaných dohodách
o delegovaní, aby v prípade potreby mohol vyjadriť svoje
stanovisko. Uverejňovanie takýchto dohôd by sa malo cen
tralizovať s cieľom zaistiť včasné, transparentné a ľahko do
stupné informácie o dohodách pre všetky dotknuté strany.
Mal by identifikovať a šíriť osvedčené postupy týkajúce sa
delegovania a dohôd o delegovaní.

(1) Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22.
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(40)

Orgán pre bankovníctvo by mal aktívne podporovať kon
vergenciu dohľadu v celej Únii s cieľom zaviesť spoločnú
kultúru dohľadu.

(41)

Vzájomné hodnotenia sú účinným a efektívnym nástrojom
na posilnenie konzistentnosti v rámci siete orgánov finanč
ného dohľadu. Orgán pre bankovníctvo by mal preto vy
pracovať metodický rámec pre takéto hodnotenia
a pravidelne ich vykonávať. Hodnotenia by sa mali zame
riavať nielen na konvergenciu postupov vykonávania do
hľadu, ale aj na schopnosť orgánov dohľadu dosiahnuť
vysokú kvalitu výsledkov dohľadu, ako aj nezávislosť prí
slušných orgánov. Výsledky vzájomných hodnotení by sa
mali zverejniť so súhlasom príslušného orgánu, ktorý je
predmetom hodnotenia. Identifikovať a zverejniť by sa
mali aj osvedčené postupy.

(42)

Orgán pre bankovníctvo by mal aktívne podporovať koor
dinovanú reakciu dohľadu Únie, najmä aby sa zabezpečilo
riadne fungovanie a integrita finančných trhov a stabilita
finančného systému v Únii. Dodatočne k jeho právomo
ciam týkajúcim sa opatrení v krízových situáciách by sa
mu mala preto zveriť funkcia všeobecnej koordinácie
v rámci systému ESFS. Bezproblémový tok všetkých dôle
žitých informácií medzi príslušnými orgánmi by mal pred
stavovať osobitné zameranie opatrení orgánu pre
bankovníctvo.

(43)

S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je potrebné v prvom štá
diu identifikovať trendy, potenciálne riziká a slabé miesta
vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne, cezhranične
a v rámci sektorov. Orgán pre bankovníctvo by mal mo
nitorovať a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej pôsob
nosti a v prípade potreby informovať Európsky parlament,
Radu, Komisiu, ostatné európske orgány dohľadu a ESRB
na pravidelnom a v prípade potreby ad hoc základe. Or
gán pre bankovníctvo by mal v spolupráci s ESRB inicio
vať a koordinovať záťažové testy v rámci Únie s cieľom
posúdiť reakcie finančných inštitúcií na nepriaznivý vývoj
na trhu, pričom zabezpečí, aby sa na vnútroštátnej úrovni
pri takýchto testoch uplatnila čo najkonzistentnejšia me
todika. S cieľom riadne vykonávať svoje funkcie by mal or
gán pre bankovníctvo vykonávať hospodársku analýzu
trhov a vplyvu potenciálneho vývoja na trhu.

(44)

Vzhľadom na globalizáciu finančných služieb a väčšiu dô
ležitosť medzinárodných predpisov by mal orgán pre ban
kovníctvo podporovať dialóg a spoluprácu s orgánmi
dohľadu mimo Únie. Mal by mať právomoc rozvíjať kon
takty a uzatvárať administratívne dohody s orgánmi dohľa
du a správnymi orgánmi tretích krajín a s medzinárodnými
organizáciami, a to pri plnom rešpektovaní existujúcich
úloh a príslušných právomocí členských štátov a inštitúcií
Únie. Možnosť účasti na práci orgánu pre bankovníctvo by
mala byť otvorená krajinám, ktoré uzatvorili dohody
s Úniou, na základe čoho prijali a uplatňujú právo Únie,
pričom orgán pre bankovníctvo by mal mať možnosť
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spolupracovať s tretími krajinami uplatňujúcimi právne
predpisy, ktoré sa uznali za rovnocenné právnym predpi
som Únie.

(45)

Orgán pre bankovníctvo by mal slúžiť ako nezávislý po
radný orgán Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v ob
lasti svojej pôsobnosti. Bez toho, aby boli dotknuté
právomoci dotknutých príslušných orgánov, by mal byť
orgán pre bankovníctvo schopný poskytovať stanoviská
k prudenciálnemu posudzovaniu fúzií a nadobudnutí ma
jetkových podielov na základe smernice 2006/48/ES v zne
ní smernice 2007/44/ES (1) v prípadoch, keď sa podľa tejto
smernice požaduje konzultácia medzi príslušnými orgán
mi z dvoch alebo viacerých členských štátov.

(46)

Orgán pre bankovníctvo by mal na účel účinného vykoná
vania svojich povinností mať právo požadovať všetky po
trebné informácie. S cieľom zabrániť duplicite povinností
finančných inštitúcií podávať správy, tieto informácie by
mali zvyčajne poskytovať vnútroštátne orgány dohľadu,
ktoré sú najbližšie k finančným trhom a inštitúciám, a mali
by zohľadňovať už existujúce štatistiky. Orgán pre bankov
níctvo by však mal mať ako posledné východisko možnosť
predložiť plne opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť o in
formácie priamo finančnej inštitúcii, ak príslušný vnútro
štátny orgán neposkytol alebo nemôže poskytnúť takéto
informácie včas. Orgány členských štátov by mali byť po
vinné pomáhať orgánu pre bankovníctvo pri presadzovaní
takýchto priamych žiadostí. V tejto súvislosti je nevyhnut
né pracovať na spoločných formátoch podávania správ.
Opatreniami zameranými na zber informácií by nemal byť
dotknutý právny rámec Európskeho štatistického systému
a Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatisti
ky. Týmto nariadením by preto nemalo byť dotknuté na
riadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009
z 11. marca 2009 o európskej štatistike (2) ani nariadenie
Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štati
stických informácií Európskou centrálnou bankou (3).

(47)

(48)

Orgán pre bankovníctvo by mal konzultovať so zaintere
sovanými stranami regulačné alebo vykonávacie technické
predpisy, usmernenia a odporúčania a poskytovať im pri
meranú možnosť podávať pripomienky k navrhovaným
opatreniam. Orgán pre bankovníctvo by mal pred prijatím
návrhu regulačných alebo vykonávacích technických pred
pisov, usmernení a odporúčaní vypracovať štúdiu vplyvu.
Z dôvodov efektívnosti by sa na tento účel mala využívať
Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve, v ktorej
by boli vyváženým spôsobom zastúpené úverové a inves
tičné inštitúcie Únie (zastupujúce finančné inštitúcie a pod
niky rôznych modelov a veľkostí, podľa potreby vrátane
inštitucionálnych investorov a iných finančných inštitúcií,
ktoré samé využívajú finančné služby), malé a stredné pod
niky (MSP), odborové organizácie, akademická obec, spo
trebitelia a ostatní retailoví užívatelia bankových služieb.
Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve by mala
pôsobiť ako prepojenie s ostatnými skupinami používate
ľov v oblasti finančných služieb zriadených Komisiou ale
bo na základe právnych predpisov Únie.

(49)

Členovia Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve,
ktorí zastupujú neziskové organizácie alebo akademickú
obec, by mali dostať primeranú náhradu, aby sa osobám,
ktoré nie sú dostatočne financované a nie sú ani zástupca
mi odvetví, umožnilo plne sa zúčastniť na diskusii o fi
nančnej regulácii.

(50)

Členské štáty majú hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie
koordinovaného krízového riadenia a za zachovanie fi
nančnej stability v krízových situáciách, najmä pokiaľ ide
o stabilizáciu a riešenie problémov jednotlivých zlyháva
júcich finančných inštitúcií. Rozhodnutia orgánu pre ban
kovníctvo v krízovej situácii alebo prípady urovnania,
ktoré majú vplyv na stabilitu finančnej inštitúcie, by nema
li zasahovať do fiškálnych zodpovedností členských štátov.
Mal by sa vytvoriť mechanizmus, ktorým by členské štáty
mohli nástojiť na tejto ochrane a prípadne predložiť vec na
rozhodnutie Rade. Tento ochranný mechanizmus by sa
však nemal zneužívať, a to najmä v súvislosti s rozhodnu
tím orgánu pre bankovníctvo, ktoré nemá významné ale
bo podstatné rozpočtové dôsledky, ako je obmedzenie
príjmu súvisiace s dočasným zákazom konkrétnych akti
vít alebo výrobkov na účely ochrany spotrebiteľa. Pri pri
jímaní rozhodnutí v rámci ochranného mechanizmu by
mala Rada hlasovať v súlade so zásadou, že každý členský
štát má jeden hlas. Je vhodné zveriť úlohu v tejto veci Rade
vzhľadom na osobitné zodpovednosti členských štátov
v tejto súvislosti. Vzhľadom na citlivosť tejto otázky by sa
mali prijať prísne opatrenia na zabezpečenie dôvernosti.

(51)

Orgán pre bankovníctvo by mal byť pri rozhodovaní via
zaný pravidlami Únie a všeobecnými zásadami týkajúcimi

Úzka spolupráca medzi orgánom pre bankovníctvo a ESRB
je nevyhnutná na zabezpečenie úplnej účinnosti fungova
nia ESRB a dodržiavania jeho varovaní a odporúčaní. Or
gán pre bankovníctvo a ESRB by sa mali navzájom deliť
o všetky príslušné informácie. Údaje týkajúce sa jednotli
vých podnikov by sa mali poskytovať iba na základe odô
vodnenej žiadosti. Po prijatí varovaní alebo odporúčaní
adresovaných ESRB orgánu pre bankovníctvo alebo vnú
troštátnemu orgánu dohľadu by mal orgán pre bankovníc
tvo podľa potreby zabezpečiť ďalšie opatrenia.

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra
2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice
2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti
s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posu
dzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore
(Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).
(2) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.
(3) Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.
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sa riadneho postupu a transparentnosti. Právo na vypoču
tie adresátov rozhodnutí orgánu pre bankovníctvo by sa
malo v plnom rozsahu dodržiavať. Akty orgánu pre ban
kovníctvo by mali byť neoddeliteľnou súčasťou práva Únie.

(52)

(53)

(54)

(55)

Orgán pre bankovníctvo by mal zastupovať predseda na
plný úväzok vymenovaný radou orgánov dohľadu na zá
klade zásluh, kvalifikácie, znalostí finančných inštitúcií
a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom
a reguláciou, a to prostredníctvom otvoreného výberové
ho konania, ktoré organizuje a riadi rada orgánov dohľadu
s pomocou Komisie. Na určenie prvého predsedu orgánu
pre bankovníctvo by mala Komisia vypracovať okrem iné
ho užší zoznam kandidátov podľa zásluh, schopností, po
znatkov o finančných inštitúciách a trhoch a skúseností
relevantných pre finančný dohľad a reguláciu. Pokiaľ ide
o nasledujúce vymenovania, v správe, ktorá sa pripraví
podľa tohto nariadenia, sa preskúma možnosť mať k dis
pozícii užší zoznam vypracovaný Komisiou. Európsky par
lament by mal byť oprávnený po vypočutí vybranej osoby
namietať voči jej vymenovaniu, a to pred tým, ako sa ujme
svojej funkcie, a do jedného mesiaca po tom, čo ju rada or
gánov dohľadu vybrala.

(56)

Riadením orgánu pre bankovníctvo by mal byť poverený
výkonný riaditeľ, ktorý by mal mať právo zúčastňovať sa
na zasadnutiach rady orgánov dohľadu a riadiacej rady bez
hlasovacieho práva.

(57)

S cieľom zaistiť konzistentnosť činností ESA medzi jednot
livými sektormi by tieto orgány mali úzko spolupracovať
prostredníctvom spoločného výboru a v prípade potreby
dosiahnuť spoločné stanoviská. Spoločný výbor by mal ko
ordinovať funkcie ESA vo vzťahu k finančným konglome
rátom a ostatným medzisektorovým záležitostiam.
V prípade potreby by sa aj akty patriace do oblasti pôsob
nosti Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) ale
bo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre
cenné papiere a trhy) mali prijímať súbežne s dotknutými
európskymi orgánmi dohľadu. Spoločnému výboru by
mali na princípe rotácie na 12-mesačné obdobie predsedať
predsedovia ESA. Predseda spoločného výboru by mal byť
podpredsedom ESRB. Spoločný výbor by mal mať lojálny
personál poskytnutý z ESA, aby sa umožnila neformálna
výmena informácií a rozvoj spoločnej kultúry dohľadu vo
všetkých ESA.

(58)

Je potrebné zaistiť, aby strany, ktorých sa týkajú rozhod
nutia prijaté orgánom pre bankovníctvo, mohli použiť
vhodné opravné prostriedky. S cieľom účinnej ochrany
práv zainteresovaných strán a z dôvodu zjednodušenia po
stupu by sa malo zainteresovaným stranám v prípade, že
orgán pre bankovníctvo má rozhodovacie právomoci, ude
liť právo podať odvolanie odvolacej rade. Z dôvodov účin
nosti a konzistentnosti by odvolacia rada mala byť
spoločným subjektom pre ESA, nezávislým od ich admi
nistratívnych a regulačných štruktúr. Rozhodnutia odvo
lacej rady by mali podliehať odvolaniu na Súdny dvor
Európskej únie.

Rada orgánov dohľadu zložená z najvyšších predstaviteľov
relevantných príslušných orgánov v každom členskom štá
te pod vedením predsedu orgánu pre bankovníctvo by
mala byť hlavným rozhodovacím orgánom orgánu pre
bankovníctvo. Zástupcovia Komisie, ESRB, Európskej cen
trálnej banky a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho
orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie) a Eu
rópskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné
papiere a trhy) by sa mali zúčastňovať ako pozorovatelia.
Členovia rady orgánov dohľadu by mali konať nezávisle
a výhradne v záujme Únie.

Vo všeobecnosti by rada orgánov dohľadu mala prijímať
rozhodnutia jednoduchou väčšinou v súlade so zásadou,
podľa ktorej má každý člen jeden hlas. V prípade aktov vše
obecnej povahy vrátane tých, ktoré sa týkajú regulačných
a vykonávacích technických predpisov, usmernení a odpo
rúčaní, v prípade rozpočtových záležitostí, ako aj v prípa
de žiadosti členského štátu o opätovné posúdenie
rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo dočasne zakázať
alebo obmedziť určité finančné aktivity je však vhodné
uplatňovať pravidlá kvalifikovanej väčšiny, ako sa ustano
vujú v článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a v Pro
tokole (č. 36) o prechodných ustanoveniach, ktorý je
pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungo
vaní Európskej únie. Prípady týkajúce sa urovnávania spo
rov medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by mala
preskúmať vyhradená objektívna porota zložená z členov,
ktorí nie sú zástupcami príslušných orgánov, ktoré sú stra
nami sporu, ani nie sú do sporu nijako zainteresovaní, ani
priamo prepojení s dotknutými príslušnými orgánmi. Zlo
ženie poroty by malo byť vhodne vyvážené. Rozhodnutie
poroty by mala schváliť rada orgánov dohľadu jednodu
chou väčšinou v súlade so zásadou, že každý člen má je
den hlas. Pokiaľ však ide o rozhodnutia prijímané orgánom
konsolidovaného dohľadu, rozhodnutie navrhnuté poro
tou by mohli zamietnuť členovia, ktorí vytvoria blokujúcu
menšinu hlasov v zmysle článku 16 ods. 4 Zmluvy o Eu
rópskej únii a článku 3 Protokolu (č. 36) o prechodných
ustanoveniach.

Riadiaca rada zložená z predsedu orgánu pre bankovníc
tvo, zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu a Komisie
by mala zaisťovať, aby orgán pre bankovníctvo plnil svoje
poslanie a vykonával úlohy, ktoré sú mu pridelené. Riadia
cej rade by sa mali zveriť potrebné právomoci, okrem iné
ho navrhovať ročný a viacročný pracovný program,
vykonávať niektoré rozpočtové právomoci, prijímať stra
tegický plán personálnej politiky orgánu pre bankovníctvo,
prijímať osobitné opatrenia týkajúce sa práv prístupu k do
kumentom a navrhovať výročnú správu.

L 331/19

L 331/20
(59)

(60)

SK

Úradný vestník Európskej únie

S cieľom zaručiť úplnú autonómiu a nezávislosť orgánu pre
bankovníctvo by mal orgán pre bankovníctvo dostať sa
mostatný rozpočet s príjmami najmä z povinných príspev
kov vnútroštátnych orgánov dohľadu a všeobecného
rozpočtu Európskej únie. Financovanie orgánu pre ban
kovníctvo z prostriedkov Únie podlieha dohode s rozpoč
tovým
orgánom
v
súlade
s
bodom
47
Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Eu
rópskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej
disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1). Mal by sa
uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtovných vý
kazov by mal vykonávať Dvor audítorov. Celkový rozpo
čet podlieha postupu udelenia absolutória.

S cieľom zaistiť otvorené a transparentné podmienky za
mestnávania a rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami
by sa na zamestnancov orgánu pre bankovníctvo mal
uplatňovať Služobný poriadok úradníkov a Podmienky za
mestnávania ostatných zamestnancov Európskych
spoločenstiev (4).

(62)

Je nevyhnutné, aby sa chránilo obchodné tajomstvo a iné
dôverné informácie. Dôvernosť informácií sprístupnených
orgánu pre bankovníctvo a vymieňaných v rámci siete by
mala podliehať prísnym a účinným pravidlám dôvernosti.

(63)

Na spracovanie osobných údajov na účely tohto nariade
nia sa plne uplatňujú smernica Európskeho parlamentu
a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických
osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe
týchto údajov (5) a nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe
takýchto údajov (6).

(64)

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(65)

Tretím krajinám by sa mala umožniť účasť na práci orgá
nu pre bankovníctvo v súlade s príslušnými dohodami,
ktoré uzatvorí Únia.

(66)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zlepšenie fungovania
vnútorného trhu prostredníctvom zaistenia vysokej, účin
nej a konzistentnej úrovne prudenciálnej regulácie a dohľa
du, ochrany vkladateľov a investorov, ochrany integrity,
účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov, udrža
nia stability finančného systému a posilnenia medzinárod
nej koordinácie dohľadu, nie je možné uspokojivo
dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, a preto
ich možno z dôvodu rozsahu opatrenia lepšie dosiahnuť
na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zá
sadou subsidiarity, ako sa ustanovuje v článku 5 Zmluvy
o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality
podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rá
mec potrebný na dosiahnutie týchto cieľov.

(67)

Orgán pre bankovníctvo by mal prevziať všetky súčasné
úlohy a právomoci Výboru európskych orgánov bankové
ho dohľadu; rozhodnutie Komisie 2009/78/ES by sa preto
malo zrušiť ku dňu zriadenia orgánu pre bankovníctvo
a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady
č. 716/2009/ES zo 16. septembra 2009, ktorým sa usta
novuje program Spoločenstva určený na podporu osobit
ných činností v oblasti finančných služieb, finančného
výkazníctva a auditu (8), by sa malo zodpovedajúcim spô
sobom zmeniť a doplniť. Vzhľadom na existujúce štruktú
ry a činnosti Výboru európskych orgánov bankového
dohľadu je dôležité zabezpečiť pri stanovovaní vhodných
prechodných opatrení veľmi úzku spoluprácu medzi Vý
borom európskych orgánov bankového dohľadu a Komi
siou, pričom je potrebné zaistiť, aby obdobie, počas
ktorého Komisia zodpovedá za administratívne zavedenie
a úvodné administratívne fungovanie orgánu pre bankov
níctvo, bolo čo najkratšie.

(68)

Je vhodné určiť lehotu na uplatnenie tohto nariadenia s cie
ľom zaistiť, aby bol orgán pre bankovníctvo náležité pri
pravený na začatie prevádzky a zabezpečiť bezproblémový
presun z Výboru európskych orgánov bankového dohľa
du. Orgán pre bankovníctvo by mal byť náležite financo
vaný. 40 % jeho finančných prostriedkov by malo aspoň
zo začiatku pochádzať z finančných prostriedkov Únie
a 60 % z príspevkov členských štátov, ktoré by sa stanovili
na základe váhy hlasov ustanovenej v článku 3 ods. 3 Pro
tokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach.

(69)

Na to, aby sa mohol tento orgán zriadiť 1. januára 2011,
by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom na
sledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európ
skej únie,

Na orgán pre bankovníctvo by sa malo uplatňovať naria
denie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999
z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európ
skym orgánom pre boj proti podvodom (OLAF) (2). Orgán
pre bankovníctvo by mal takisto pristúpiť k Medziinštitu
cionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym par
lamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych
spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Eu
rópskeho orgánu pre boj proti podvodom (OLAF) (3).

(61)

S cieľom zaistiť transparentnú činnosť orgánu pre bankov
níctvo by sa na tento orgán malo uplatňovať nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001
z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Eu
rópskeho parlamentu, Rady a Komisie (7).

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.
Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.
Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.
Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
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(8) Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 8.
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PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I
ZRIADENIE A PRÁVNE POSTAVENIE

Článok 1
Zriadenie a predmet činnosti
1. Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Eu
rópsky orgán pre bankovníctvo) (ďalej len „orgán pre
bankovníctvo“).
2.
Orgán pre bankovníctvo koná v rozsahu právomocí udele
ných týmto nariadením a v rozsahu pôsobnosti smerníc
2006/48/ES, 2006/49/ES, 2002/87/ES, nariadenia (ES)
č. 1781/2006, smernice 94/19/ES a v rozsahu, v ktorom sa tieto
akty uplatňujú na úverové a finančné inštitúcie a príslušné orgá
ny, ktoré nad nimi vykonávajú dohľad, v rozsahu príslušných ča
stí smernice 2005/60/ES, smernice 2002/65/ES, smernice
2007/64/ES a smernice 2009/110/ES vrátane všetkých smerníc,
nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z týchto aktov a všetkých
ostatných právne záväzných aktov Únie, ktorými sa zverujú úlo
hy orgánu pre bankovníctvo.
3.
Orgán pre bankovníctvo koná aj v oblasti činností úvero
vých inštitúcií, finančných konglomerátov, investičných spoloč
ností, platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí
v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa priamo nevzťahujú akty
uvedené v odseku 2, a to aj v záležitostiach správy a riadenia pod
nikov, auditov a finančného výkazníctva, ak sú tieto činnosti or
gánu pre bankovníctvo potrebné na zabezpečenie účinného
a konzistentného uplatňovania týchto aktov.
4.
Ustanoveniami tohto nariadenia nie sú dotknuté právomo
ci Komisie, najmä na základe článku 258 ZFEÚ s cieľom zaručiť
súlad s právom Únie.
5.
Cieľom orgánu pre bankovníctvo je chrániť verejný záujem
prispievaním ku krátkodobej, strednodobej a dlhodobej stabilite
a efektívnosti finančného systému pre hospodárstvo Únie,
občanov a podnikateľské subjekty. Orgán pre bankovníctvo pri
spieva k:
a)

zlepšeniu fungovania vnútorného trhu vrátane predovšetkým
riadnej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu;

b)

zaisteniu integrity, transparentnosti, účinnosti a riadneho
fungovania finančných trhov;

c)

posilneniu medzinárodnej koordinácie dohľadu;

d)

predchádzaniu regulačnej arbitráži a presadzovaniu rovna
kých podmienok hospodárskej súťaže;

e)

zabezpečeniu, aby úverové a iné riziká podliehali náležitej re
gulácii a dohľadu, a

f)

zvyšovaniu ochrany zákazníkov.

L 331/21

Na tieto účely orgán pre bankovníctvo prispieva k zaisteniu kon
zistentného, účinného a efektívneho uplatňovania aktov uvede
ných v odseku 2, podporuje konvergenciu dohľadu, poskytuje
stanoviská pre Európsky parlament, Radu a Komisiu a vypracúva
ekonomické analýzy trhov s cieľom podporovať dosahovanie svo
jich cieľov.
Orgán pre bankovníctvo pri výkone úloh, ktorými bol na základe
tohto nariadenia poverený, venuje osobitnú pozornosť systémo
vým rizikám, ktoré predstavujú finančné inštitúcie, ktorých zly
hanie môže narušiť fungovanie finančného systému alebo
reálneho hospodárstva.
Orgán pre bankovníctvo pri vykonávaní svojich úloh koná nezá
visle a objektívne a výhradne v záujme Únie.

Článok 2
Európsky systém finančného dohľadu
1. Orgán pre bankovníctvo je súčasťou Európskeho systému fi
nančného dohľadu (ESFS). Hlavným cieľom ESFS je zabezpečiť,
aby sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančný sektor, náležite
uplatňovali s cieľom chrániť finančnú stabilitu a zabezpečiť dôve
ru vo finančný systém ako celok a dostatočnú ochranu pre uží
vateľov v oblasti finančných služieb.
2.

ESFS tvoria:

a)

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) na účely vyko
návania úloh vymedzených v nariadení (EÚ) č. 1092/2010
a v tomto nariadení;

b)

orgán pre bankovníctvo;

c)

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo
a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadený nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (1);

d)

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1095/2010 (2);

e)

Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu (ďalej len „spo
ločný výbor“) na účely vykonávania úloh vymedzených
v článkoch 54 až 57 tohto nariadenia, nariadenia (EÚ)
č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010;

f)

príslušné orgány alebo orgány dohľadu v členských štátoch
uvedené v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2 tohto
nariadenia, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ)
č. 1095/2010.

(1) Pozri stranu 48 tohto úradného vestníka.
(2) Pozri stranu 84 tohto úradného vestníka.
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3.
Orgán pre bankovníctvo pravidelne a úzko spolupracuje
s ESRB, ako aj s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgá
nom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)
a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné
papiere a trhy) prostredníctvom spoločného výboru a zabezpeču
je medzisektorovú konzistentnosť práce a dosahovanie spoloč
ných stanovísk v oblasti dohľadu nad finančnými konglomerátmi
a k ostatným medzisektorovým záležitostiam.
4.
Podľa zásady lojálnej spolupráce uvedenej v článku 4 ods. 3
Zmluvy o Európskej únii zúčastnené strany ESFS spolupracujú na
základe vzájomnej dôvery a plného vzájomného rešpektu najmä
na tom, aby medzi sebou zabezpečili tok náležitých a spoľahli
vých informácií.

Článok 5
Právne postavenie
1.
Orgán pre bankovníctvo je orgánom Únie s právnou
subjektivitou.
V každom členskom štáte požíva orgán pre bankovníctvo
2.
najširšiu právnu spôsobilosť na právne úkony zverenú právnic
kým osobám na základe vnútroštátneho práva. Môže predovšet
kým nadobúdať alebo disponovať s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom a byť stranou v právnych konaniach.
3.

Orgán pre bankovníctvo zastupuje jeho predseda.

5.
Orgány dohľadu, ktoré sú zúčastnenými stranami ESFS, sú
povinné vykonávať dohľad nad finančnými inštitúciami vykoná
vajúcimi činnosť v Únii v súlade s aktmi uvedenými v článku 1
ods. 2.

Článok 3
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Článok 6
Zloženie
Orgán pre bankovníctvo má toto zloženie:

Zodpovednosť orgánov dohľadu

1.

rada orgánov dohľadu, ktorá vykonáva úlohy ustanovené
v článku 43;

Orgány uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) až d) sa zodpovedajú
Európskemu parlamentu a Rade.

2.

riadiaca rada, ktorá vykonáva úlohy ustanovené v článku 47;

Článok 4

3.

predseda, ktorý vykonáva úlohy ustanovené v článku 48;

4.

výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva úlohy ustanovené
v článku 53;

5.

odvolacia rada,
v článku 60.

Vymedzenia pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1.

2.

„finančné inštitúcie“ znamenajú „úverové inštitúcie“ vyme
dzené v článku 4 ods. 1 smernice 2006/48/ES, „investičné
spoločnosti“ vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice
2006/49/ES a „finančné konglomeráty“ vymedzené v člán
ku 2 ods. 14 smernice 2002/87/ES, avšak v súvislosti so
smernicou 2005/60/ES „finančné inštitúcie“ znamenajú úve
rové inštitúcie a finančné inštitúcie vymedzené v článku 3
ods. 1 a 2 uvedenej smernice;

ktorá

vykonáva

úlohy

ustanovené

Článok 7
Sídlo
Orgán pre bankovníctvo má sídlo v Londýne.

„príslušné orgány“ znamenajú:
KAPITOLA II

i)

príslušné orgány vymedzené v smerniciach 2006/48/ES,
2006/49/ES a 2007/64/ES a uvedené v smernici
2009/110/ES;

ii)

v súvislosti so smernicami 2002/65/ES a 2005/60/ES or
gány príslušné zabezpečovať dodržiavanie požiadaviek
týchto smerníc zo strany úverových a finančných inšti
túcií, a

ÚLOHY A PRÁVOMOCI ORGÁNU PRE BANKOVNÍCTVO

Článok 8

iii) pokiaľ ide o systémy ochrany vkladov, subjekty, ktoré
spravujú systémy ochrany vkladov podľa smernice
94/19/ES, alebo v prípade, ak prevádzku systému ochra
ny vkladov spravuje súkromná spoločnosť, orgán verej
nej moci, ktorý vykonáva dohľad nad týmito systémami
podľa uvedenej smernice.

Úlohy a právomoci orgánu pre bankovníctvo
1.
a)

Orgán pre bankovníctvo má tieto úlohy:
prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných pred
pisov a postupov pre reguláciu a dohľad, najmä poskytova
ním stanovísk pre inštitúcie Únie a vypracúvaním usmernení,
odporúčaní a návrhov regulačných a vykonávacích technic
kých predpisov, ktoré vychádzajú z legislatívnych aktov uve
dených v článku 1 ods. 2;
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prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväz
ných aktov Únie, najmä podieľaním sa na spoločnej kultúre
dohľadu, zaistením konzistentného, účinného a efektívneho
uplatňovania aktov uvedených v článku 1 ods. 2, predchá
dzaním regulačnej arbitráži, zmierovaním a urovnávaním
sporov medzi príslušnými orgánmi, zabezpečovaním účin
ného a konzistentného dohľadu nad finančnými inštitúciami
a súdržného fungovania kolégií orgánov dohľadu a prijíma
ním opatrení okrem iného v krízových situáciách;

Orgán pre bankovníctvo by mal mať na vykonanie úloh
2.
uvedených v odseku 1 právomoci ustanovené v tomto nariadení,
najmä:

c)

stimulovať a uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi
príslušnými orgánmi;

d)

úzko spolupracovať s ESRB, najmä poskytovaním informácií
ESRB potrebných na dosiahnutie jeho úloh a zabezpečova
ním náležitého dodržiavania varovaní a odporúčaní ESRB;

b)

e)

organizovať a vykonávať analýzy vzájomného hodnotenia
príslušných orgánov vrátane vydávania usmernení a odporú
čaní a identifikovania osvedčených postupov s cieľom posil
niť konzistentnosť výsledkov dohľadu;

f)

monitorovať a hodnotiť vývoj na trhu v oblasti svojej pôsob
nosti, v relevantných prípadoch aj trendy v oblasti úverov
najmä pre domácnosti a MSP;

a)

vypracovať návrh regulačných technických predpisov v kon
krétnych prípadoch uvedených v článku 10;

b)

vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov
v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 15;

c)

vydávať usmernenia a odporúčania, ako sa ustanovuje
v článku 16;

d)

vydávať odporúčania v konkrétnych prípadoch uvedených
v článku 17 ods. 3;

e)

prijímať individuálne rozhodnutia určené príslušným orgá
nom v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 18 od
s. 3 a článku 19 ods. 3;

f)

v prípadoch, ktoré sa týkajú priamo uplatniteľného práva
Únie, prijímať individuálne rozhodnutia určené finančným
inštitúciám v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 17
ods. 6, článku 18 ods. 4 a článku 19 ods. 4;

g)

vydávať stanoviská pre Európsky parlament, Radu alebo Ko
misiu, ako sa ustanovuje v článku 34;

h) zhromažďovať nevyhnutné informácie o finančných inštitú
ciách, ako sa stanovuje v článku 35;
g)

vykonávať ekonomické analýzy trhov s cieľom informovať
o plnení funkcií orgánu pre bankovníctvo;

i)

vytvoriť spoločné metodiky na posudzovanie vplyvu vlastno
stí produktov a distribučných procesov na finančnú situáciu
inštitúcií a na ochranu spotrebiteľov;

j)

poskytovať centrálne prístupnú databázu registrovaných fi
nančných inštitúcií vo svojej oblasti pôsobnosti, ak sa to uvá
dza v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

h) zvyšovať ochranu vkladateľov a investorov;

i)

j)

k)

l)

prispievať k jednotnému a súdržnému fungovaniu kolégií or
gánov dohľadu, monitorovaniu, hodnoteniu a meraniu systé
mového rizika, vypracúvaniu a koordinácii plánov na
ozdravenie a riešenie problémov, poskytovaniu vysokej úrov
ne ochrany vkladateľov a investorov v rámci Únie, ako aj
k vývoju metód na riešenie problémov zlyhávajúcich finanč
ných inštitúcií a k posudzovaniu potreby vhodných finanč
ných nástrojov, a to v súlade s článkami 21 až 26;

plniť všetky ostatné osobitné úlohy uvedené v tomto naria
dení alebo v iných legislatívnych aktoch;

na svojej internetovej stránke uverejňovať a pravidelne aktu
alizovať informácie zo svojej oblasti činnosti, predovšetkým
v rámci oblasti svojej pôsobnosti, o registrovaných finanč
ných inštitúciách s cieľom zabezpečiť, aby mala verejnosť
ľahký prístup k informáciám;

prevziať podľa potreby všetky existujúce a prebiehajúce úlo
hy od Výboru európskych orgánov bankového dohľadu
(CEBS).

Článok 9
Úlohy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a finančných
aktivít
1.
Orgán pre bankovníctvo prevezme vedúcu úlohu pri pod
pore transparentnosti, jednoduchosti a spravodlivosti na trhu so
spotrebiteľskými finančnými produktmi alebo službami v rámci
vnútorného trhu, a to aj prostredníctvom:
a)

zhromažďovania informácií o spotrebiteľských trendoch, ich
analýzy a podávania správ;

b)

skúmania a koordinácie finančnej gramotnosti a vzdelávacích
iniciatív zo strany príslušných orgánov;

c)

rozvoja noriem odborného vzdelávania pre túto oblasť prie
myslu a

d)

prispievania k rozvoju spoločných pravidiel zverejňovania
informácií.
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2.
Orgán pre bankovníctvo monitoruje nové a existujúce fi
nančné aktivity a môže prijať usmernenia a odporúčania s cieľom
podporovať istotu a spoľahlivosť trhov a konvergenciu regulač
ných postupov.
3.
Orgán pre bankovníctvo môže takisto vydať varovania, ak
finančné aktivity predstavujú vážne ohrozenie cieľov stanovených
v článku 1 ods. 5.
4.
Orgán pre bankovníctvo ako svoju integrálnu súčasť zriadi
výbor pre finančné inovácie, ktorý zahrnie všetky príslušné vnú
troštátne orgány dohľadu s cieľom dosiahnuť koordinovaný prí
stup pri regulácii a dohľade v prípade nových alebo inovačných
finančných aktivít a poskytnúť poradenstvo orgánu pre bankov
níctvo, aby mohol predkladať správy Európskemu parlamentu,
Rade a Európskej komisii.
Orgán pre bankovníctvo môže dočasne zakázať alebo ob
5.
medziť určité finančné aktivity, ktoré ohrozujú riadne fungovanie
a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného sy
stému v Únii alebo jeho časti, a to prípadoch, ktoré sú vymedze
né v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 a za
podmienok, ktoré sú v nich stanovené, alebo v prípadoch, keď je
to žiaduce z dôvodu krízovej situácie v súlade s podmienkami sta
novenými v článku 18 a podľa týchto podmienok.
Orgán pre bankovníctvo preskúmava rozhodnutie uvedené v pr
vom pododseku v náležitých lehotách a minimálne každé tri me
siace. V prípade, že sa po uvedenej trojmesačnej lehote
rozhodnutie neobnoví, automaticky stráca účinnosť.
Členský štát môže požiadať orgán pre bankovníctvo, aby svoje
rozhodnutie prehodnotil. V takom prípade orgán pre bankovníc
tvo v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 dru
hom pododseku rozhodne o tom, či bude na svojom rozhodnutí
trvať.
Orgán pre bankovníctvo môže takisto posúdiť potrebu zakázať
alebo obmedziť určité druhy finančných aktivít a v prípade potre
by takéhoto zákazu alebo obmedzenia o tom informuje Komisiu
s cieľom uľahčiť prijatie akéhokoľvek takéhoto zákazu alebo
obmedzenia.

Článok 10
Regulačné technické predpisy
1.
Ak Európsky parlament a Rada delegujú na Komisiu právo
moc prijímať regulačné technické predpisy prostredníctvom de
legovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ, aby sa zabezpečila
konzistentná harmonizácia v oblastiach, ktoré sú konkrétne vy
medzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2,
môže orgán pre bankovníctvo vypracovať návrh regulačných
technických predpisov. Orgán pre bankovníctvo predkladá svoj
návrh predpisov na schválenie Komisii.
Regulačné technické predpisy sú technické, nezahŕňajú strate
gické ani politické rozhodnutia a ich obsah je obmedzený legisla
tívnymi aktmi, z ktorých vychádzajú.
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Pred ich predložením Komisii vykoná orgán pre bankovníctvo
otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických
predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ
tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané vzhľadom na roz
sah a dosah príslušného návrhu regulačných technických predpi
sov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Orgán
pre bankovníctvo tiež požiada o stanovisko Skupinu zaintereso
vaných strán v bankovníctve uvedenú v článku 37.

Ak orgán pre bankovníctvo predloží návrh regulačného technic
kého predpisu, Komisia ho bezodkladne zašle Európskemu par
lamentu a Rade.

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu regulačného tech
nického predpisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže schváliť
návrh regulačných technických predpisov iba čiastočne alebo so
zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie.

Ak má Komisia v úmysle návrh regulačného technického predpi
su neschváliť alebo ho schváliť iba sčasti alebo so zmenami a dopl
neniami, zašle návrh regulačného technického predpisu spolu
s vysvetlením, prečo ho neschvaľuje, alebo prípadne s odôvodne
ním jeho zmien a doplnení späť orgánu pre bankovníctvo. Orgán
pre bankovníctvo môže návrh regulačného technického predpisu
do šiestich týždňov zmeniť a doplniť na základe pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov Komisie a opätovne ho predložiť Komisii
vo forme formálneho stanoviska. Orgán pre bankovníctvo zašle
kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu
a Rade.

Ak orgán pre bankovníctvo v šesťtýždňovej lehote zmenený a do
plnený návrh regulačného technického predpisu nepredložil ale
bo predložil návrh regulačného technického predpisu, ktorý nie
je zmenený a doplnený v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúci
mi návrhmi Komisie, môže Komisia prijať regulačný technický
predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevant
né, alebo ho zamietnuť.

Komisia nemôže meniť obsah návrhu regulačných technických
predpisov vypracovaného orgánom pre bankovníctvo bez pred
chádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

2.
Ak orgán pre bankovníctvo nepredložil návrh regulačného
technického predpisu v lehote stanovenej v legislatívnych aktoch
uvedených v článku 1 ods. 2, môže Komisia o takýto návrh po
žiadať v novej lehote.

3.
Len ak orgán pre bankovníctvo nepredloží návrh regulač
ného technického predpisu Komisii v lehotách v súlade s odse
kom 2, môže Komisia prijať regulačný technický predpis
prostredníctvom delegovaného aktu bez návrhu od orgánu pre
bankovníctvo.
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Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu regulač
ných technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady
a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané
vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu regulačných
technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu nalieha
vosť danej veci. Komisia tiež požiada o stanovisko alebo radu Sku
pinu zainteresovaných strán v bankovníctve uvedenú v článku 37.
Komisia bezodkladne zašle návrh regulačného technického pred
pisu Európskemu parlamentu a Rade.
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Článok 12
Odvolanie delegovania právomoci
1.
Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právo
moci uvedené v článku 10 kedykoľvek odvolať.
Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhod
2.
núť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely in
formovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred
prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované prá
vomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.

Komisia zašle svoj návrh regulačného technického predpisu or
gánu pre bankovníctvo. Orgán pre bankovníctvo môže návrh re
gulačného technického predpisu v lehote šiestich týždňov zmeniť
a doplniť a predložiť ho vo forme formálneho stanoviska Komi
sii. Orgán pre bankovníctvo zašle kópiu svojho formálneho sta
noviska Európskemu parlamentu a Rade.

3.
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právo
mocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okam
žite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je
ním dotknutá platnosť regulačných technických predpisov, ktoré
už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej
únie.

Ak orgán pre bankovníctvo v šesťtýždňovej lehote uvedenej
v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh re
gulačného technického predpisu, môže Komisia regulačný tech
nický predpis prijať.

Článok 13

Ak orgán pre bankovníctvo zmenený a doplnený návrh regulač
ného technického predpisu v šesťtýždňovej lehote predložil, Ko
misia môže zmeniť a doplniť návrh regulačných technických
predpisov na základe zmien a doplnení navrhovaných orgánom
pre bankovníctvo alebo prijať regulačný technický predpis so
zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné. Komisia
nemôže meniť obsah návrhu regulačného technického predpisu
vypracovaného orgánom pre bankovníctvo bez predchádzajúcej
koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.
Regulačné technické predpisy sa prijmú prostredníctvom
4.
nariadení alebo rozhodnutí. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Eu
rópskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich
stanovený.

Článok 11
Vykonávanie delegovania právomoci
1.
Právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené
v článku 10 sa udeľuje Komisii na obdobie štyroch rokov od
16. decembra 2010. Komisia predloží najneskôr šesť mesiacov
pred uplynutím tohto štvorročného obdobia správu týkajúcu sa
delegovaných právomocí. Delegovanie právomoci sa automatic
ky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky par
lament alebo Rada v súlade s článkom 14 neodvolajú.
Komisia oznamuje regulačný technický predpis Európske
2.
mu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jej prijatí.
3.
Právomoc prijímať regulačné technické predpisy udelená
Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 12 až 14.

Námietky voči regulačným technickým predpisom
1.
Európsky parlament alebo Rada môžu voči regulačnému
technickému predpisu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov
od dátumu oznámenia regulačného technického predpisu prija
tého Komisiou. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa
táto lehota predĺži o tri mesiace.
Ak Komisia prijme regulačný technický predpis, ktorý je totožný
s návrhom regulačného technického predpisu predloženým orgá
nom pre bankovníctvo, je lehota, počas ktorej môže Európsky
parlament a Rada vzniesť námietku, jeden mesiac od dátumu oz
námenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto
lehota predĺži o jeden mesiac.
2.
Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 nevznesú Eu
rópsky parlament ani Rada voči regulačnému technickému pred
pisu námietku, uverejní sa tento predpis v Úradnom vestníku
Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v nej
stanovený.
Regulačný technický predpis sa môže uverejniť v Úradnom vestní
ku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvede
nej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu,
že nemajú v úmysle vzniesť námietku.
3.
Regulačný technický predpis nenadobudne účinnosť v prí
pade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli ná
mietku v lehote uvedenej v odseku 1. V súlade s článkom 296
ZFEÚ inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči regulačnému tech
nickému predpisu, uvedie dôvody jej vznesenia.
Článok 14
Neschválenie alebo zmena a doplnenie návrhu regulačných
technických predpisov
1.
V prípade, že Komisia neschváli návrh regulačného technic
kého predpisu alebo ho zmení a doplní v súlade s článkom 10, in
formuje orgán pre bankovníctvo, Európsky parlament a Radu,
pričom uvedie dôvody svojho konania.
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2.
Európsky parlament alebo Rada môžu podľa potreby v le
hote jedného mesiaca od oznámenia uvedeného v odseku 1 vy
zvať zodpovedného komisára, aby spolu s predsedom orgánu pre
bankovníctvo na ad hoc schôdzi príslušného výboru Európskeho
parlamentu alebo Rady predložili a vysvetlili vzájomné rozdiely.

Článok 15

15.12.2010

Komisia nesmie meniť obsah návrhu vykonávacieho technického
predpisu vypracovaného orgánom pre bankovníctvo bez pred
chádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

V prípade, keď orgán pre bankovníctvo nepredložil návrh
2.
vykonávacieho technického predpisu v lehote stanovenej v legi
slatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, môže Komisia
o takýto návrh požiadať v novej lehote.

Vykonávacie technické predpisy
1.
Orgán pre bankovníctvo môže prostredníctvom vykonáva
cích aktov podľa článku 291 ZFEÚ vypracovať vykonávacie tech
nické predpisy v oblastiach, ktoré sú konkrétne vymedzené
v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 Vykonávacie
technické predpisy majú technický charakter, nevyplývajú z nich
strategické rozhodnutia ani politické rozhodnutia a ich obsah má
určovať podmienky uplatňovania predmetných aktov. Orgán pre
bankovníctvo predkladá návrh vykonávacích technických predpi
sov na schválenie Komisii.
Pred predložením návrhu vykonávacích technických predpisov
Komisii vykoná orgán pre bankovníctvo otvorené verejné konzul
tácie a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ tieto
konzultácie a analýza nie sú neprimerané vzhľadom na rozsah
a dosah príslušného návrhu vykonávacích technických predpisov
alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Orgán pre
bankovníctvo tiež požiada o stanovisko Skupinu zainteresova
ných strán v bankovníctve uvedenú v článku 37.
Ak orgán pre bankovníctvo predloží návrh vykonávacieho tech
nického predpisu, Komisia ho bezodkladne zašle Európskemu
parlamentu a Rade.
Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu vykonávacieho
technického predpisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže túto
lehotu predĺžiť o jeden mesiac. Komisia môže schváliť návrh vy
konávacieho technického predpisu iba čiastočne alebo so zmena
mi a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie.
Ak má Komisia v úmysle návrh vykonávacieho technického pred
pisu neschváliť alebo ho schváliť iba čiastočne alebo so zmenami
a doplneniami, zašle ho spolu s vysvetlením, prečo ho nechce
schváliť, alebo prípadne s odôvodnením jeho zmien a doplnení,
späť orgánu pre bankovníctvo. Orgán pre bankovníctvo môže ná
vrh vykonávacieho technického predpisu do šiestich týždňov
zmeniť a doplniť na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich ná
vrhov Komisie a opätovne ho predložiť Komisii vo forme formál
neho stanoviska. Orgán pre bankovníctvo zašle kópiu svojho
formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.
Ak orgán pre bankovníctvo v šesťtýždňovej lehote uvedenej v pia
tom pododseku zmenený a doplnený návrh vykonávacieho tech
nického predpisu nepredložil alebo predložil návrh
vykonávacieho technického predpisu, ktorý nie je zmenený a do
plnený v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Komi
sie, môže Komisia prijať vykonávací technický predpis so
zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné, alebo ho
zamietnuť.

3.
Len ak orgán pre bankovníctvo nepredložil Komisii návrh
vykonávacieho technického predpisu v lehote v súlade s odse
kom 2, môže Komisia prijať vykonávací technický predpis pro
stredníctvom vykonávacieho aktu bez návrhu od orgánu pre
bankovníctvo.

Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu vykoná
vacích technických predpisov a analyzuje možné súvisiace nákla
dy a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú
neprimerané vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu vy
konávacích technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriad
nu naliehavosť danej veci. Komisia tiež požiada o stanovisko alebo
radu Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve uvedenú
v článku 37.

Komisia bezodkladne zašle návrh vykonávacieho technického
predpisu Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia takisto zašle návrh vykonávacieho technického predpisu
orgánu pre bankovníctvo. Orgán pre bankovníctvo môže návrh
vykonávacieho technického predpisu v šesťtýždňovej lehote zme
niť a doplniť a predložiť ho vo forme formálneho stanoviska Ko
misii. Orgán pre bankovníctvo zašle kópiu svojho formálneho
stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán pre bankovníctvo v šesťtýždňovej lehote uvedenej
v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh vy
konávacieho technického predpisu, môže Komisia vykonávací
technický predpis prijať.

Ak orgán pre bankovníctvo zmenený a doplnený návrh vykoná
vacieho technického predpisu v uvedenej šesťtýždňovej lehote
predložil, Komisia môže zmeniť a doplniť návrh vykonávacieho
technického predpisu na základe navrhovaných zmien a doplne
ní od orgánu pre bankovníctvo alebo prijať vykonávací technický
predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné.

Komisia nesmie meniť obsah návrhu vykonávacích technických
predpisov vypracovaných orgánom pre bankovníctvo bez pred
chádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

4. Vykonávacie technické predpisy sa prijmú prostredníctvom
nariadení alebo rozhodnutí. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Eu
rópskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich
stanovený.
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Článok 16
Usmernenia a odporúčania
1.
Orgán pre bankovníctvo vydáva usmernenia a odporúčania
určené príslušným orgánom alebo finančným inštitúciám s cie
ľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu
v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňo
vanie práva Únie.
2.
Orgán pre bankovníctvo v náležitých prípadoch organizuje
otvorené verejné konzultácie o týchto usmerneniach a odporúča
niach a vykonáva analýzu súvisiacich potenciálnych nákladov
a prínosov. Tieto konzultácie a analýzy sú primerané rozsahu pô
sobnosti, povahe a dosahu usmernení alebo odporúčaní. Orgán
pre bankovníctvo prípade potreby tiež požiada o stanovisko ale
bo radu Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve uvedenú
v článku 37.
3.
Príslušné orgány a finančné inštitúcie vynaložia všetko úsi
lie na dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.
Do dvoch mesiacov od vydania usmernenia alebo odporúčania
každý príslušný orgán potvrdí, či toto usmernenie alebo odporú
čanie dodržal alebo má v úmysle dodržať. Ak ho príslušný orgán
nedodržal ani ho nemá v úmysle dodržať, informuje o tom orgán
pre bankovníctvo a uvedie dôvody.
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Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov,
2.
Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Skupiny zainteresova
ných strán v bankovníctve alebo z vlastného podnetu a po infor
movaní dotknutého príslušného orgánu môže orgán pre
bankovníctvo preskúmať údajné porušenie alebo neuplatňovanie
práva Únie.
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 35,
príslušný orgán bezodkladne poskytne orgánu pre bankovníctvo
všetky informácie, ktoré orgán pre bankovníctvo považuje za po
trebné pre svoje vyšetrovanie.
3.
Orgán pre bankovníctvo môže najneskôr do dvoch mesia
cov od začatia vyšetrovania adresovať dotknutému príslušnému
orgánu odporúčanie, v ktorom uvedie opatrenia potrebné na do
držanie práva Únie.
Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia odporú
čania informuje orgán pre bankovníctvo o krokoch, ktoré prijal
alebo plánuje prijať na zaistenie dodržiavania práva Únie.
4.
Ak príslušný orgán nedodržal právo Únie v lehote jedného
mesiaca od prijatia odporúčania orgánu pre bankovníctvo, Komi
sia môže na základe informácií orgánu pre bankovníctvo alebo
z vlastného podnetu vydať formálne stanovisko, ktorým prísluš
ný orgán vyzve, aby prijal opatrenia potrebné na dodržiavanie
práva Únie. Vo formálnom stanovisku Komisia zohľadní odporú
čanie orgánu pre bankovníctvo.

Orgán pre bankovníctvo skutočnosť, že príslušný orgán nedodr
žal ani nemá v úmysle dodržať príslušné usmernenie alebo odpo
rúčanie, uverejní. Orgán pre bankovníctvo sa môže tiež
v individuálnych prípadoch rozhodnúť uverejniť dôvody nedodr
žania uvedeného usmernenia alebo odporúčania uvedené prísluš
ným orgánom. Príslušný orgán je o tomto uverejnení vopred
informovaný.

Komisia vydá takéto formálne stanovisko najneskôr do troch me
siacov od prijatia odporúčania. Komisia môže túto lehotu predĺ
žiť o jeden mesiac.

Ak to uvedené usmernenie alebo odporúčanie vyžaduje, podáva
jú finančné inštitúcie jasnú a podrobnú správu o tom, či ho
dodržiavajú.

5.
Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od doručenia
formálneho stanoviska uvedeného v odseku 4 informuje Komisiu
a orgán pre bankovníctvo o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje
prijať, aby formálnemu stanovisku vyhovel.

4. Orgán pre bankovníctvo vo svojej správe uvedenej v člán
ku 43 ods. 5 informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu
o vydaných usmerneniach a odporúčaniach a uvedie príslušné or
gány, ktoré ich nedodržiavajú, ako aj spôsoby, akými orgán pre
bankovníctvo plánuje zabezpečiť, aby dotknutý príslušný orgán
jeho odporúčania a usmernenia v budúcnosti dodržiaval.

Článok 17
Porušenie práva Únie
1. Ak príslušný orgán neuplatňuje akty uvedené v článku 1 od
s. 2 alebo ak ich uplatňuje spôsobom, ktorý sa javí ako porušenie
práva Únie vrátane regulačných technických predpisov a vykoná
vacích technických predpisov stanovených v súlade s článkami 10
až 15, najmä ak nezaistí, aby finančná inštitúcia spĺňala požia
davky ustanovené v týchto aktoch, orgán pre bankovníctvo koná
v súlade s právomocami uvedenými v odsekoch 2, 3 a 6 tohto
článku.

Orgán pre bankovníctvo a príslušné orgány poskytnú Komisii
všetky potrebné informácie.

6.
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa člán
ku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nevyhovie formálnemu stano
visku uvedenému v odseku 4 v lehote v ňom uvedenej a ak je to
potrebné na včasnú nápravu nedodržiavania predpisov s cieľom
zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne podmienky hospodár
skej súťaže na trhu alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu fi
nančného systému, orgán pre bankovníctvo môže v prípade, že
sú príslušné požiadavky aktov uvedených v článku 1 ods. 2
priamo uplatniteľné na finančné inštitúcie, prijať individuálne roz
hodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom sa požadujú opa
trenia potrebné na dodržanie jej povinností vyplývajúcich z práva
Únie vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.
Rozhodnutie orgánu pre bankovníctvo musí byť v súlade s for
málnym stanoviskom, ktoré vydala Komisia podľa odseku 4.
7.
Rozhodnutia prijaté na základe odseku 6 majú prednosť
pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné
orgány prijali v rovnakej veci.
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Pri prijímaní opatrení súvisiacich so záležitosťami, ktoré sú pred
metom formálneho stanoviska podľa odseku 4 alebo rozhodnu
tia podľa odseku 6, zabezpečujú príslušné orgány súlad
s príslušným formálnym stanoviskom, resp. rozhodnutím.
8.
V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán pre bankovníc
tvo uvedie, ktoré príslušné orgány a finančné inštitúcie nesplnili
formálne stanoviská alebo rozhodnutia uvedené v odsekoch 4 a 6
tohto článku.

Článok 18
Opatrenia v krízových situáciách
1.
V prípade nepriaznivého vývoja, ktorý môže vážne ohroziť
riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu ce
lého finančného systému v Únii alebo jeho časti, orgán pre ban
kovníctvo aktívne podporuje a v prípade potreby koordinuje
všetky opatrenia, ktoré prijmú relevantné príslušné vnútroštátne
orgány dohľadu.
Na účely plnenia tejto podpornej a koordinačnej úlohy relevant
né príslušné vnútroštátne orgány dohľadu v plnej miere informu
jú orgán pre bankovníctvo o všetkých relevantných zmenách
a pozývajú ho, aby sa ako pozorovateľ zúčastnil na každom rele
vantnom zhromaždení.
2.
Rada môže na základe žiadosti orgánu pre bankovníctvo,
Komisie alebo ESRB a po porade s Komisiou a ESRB a vo vhod
ných prípadoch aj s ESA prijať rozhodnutie určené orgánu pre
bankovníctvo, v ktorom na účely tohto nariadenia určí existenciu
krízovej situácie. Rada preskúmava toto rozhodnutie v náležitých
intervaloch a minimálne raz za mesiac. V prípade, že sa rozhod
nutie po jednom mesiaci neobnoví, automaticky stráca účinnosť.
Rada môže kedykoľvek vyhlásiť ukončenie krízovej situácie.
Ak sa ESRB alebo orgán pre bankovníctvo domnieva, že môže
dôjsť k vzniku krízovej situácie, vydá dôverné odporúčanie urče
né Rade a poskytne jej posúdenie situácie. Rada následne posúdi,
či je potrebné zvolať zasadnutie. V tomto procese sa musí zabez
pečiť, aby sa náležitá pozornosť venovala zachovávaniu
dôvernosti.
Ak Rada rozhodne o existencii krízovej situácie, primeraným spô
sobom a bezodkladne o tom informuje Európsky parlament
a Komisiu.
3.
Ak Rada prijala rozhodnutie podľa odseku 2 a ak je vo výnimočnej situácii potrebná koordinovaná reakcia vnútroštátnych
orgánov na nepriaznivý vývoj, ktorý môže vážne ohroziť riadne
fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého fi
nančného systému v Únii alebo jeho časti, orgán pre bankovníc
tvo môže prijať individuálne rozhodnutia, ktorými príslušné
orgány požiada, aby prijali potrebné opatrenia v súlade s právny
mi predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2 na riešenie takéhoto
vývoja a zaistili, že finančné inštitúcie a príslušné orgány spĺňajú
požiadavky ustanovené v týchto právnych predpisoch.
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4.
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa člán
ku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu
pre bankovníctvo uvedené v odseku 3 v lehote uvedenej v tomto
rozhodnutí, orgán pre bankovníctvo môže v prípade, že sú prí
slušné požiadavky stanovené v legislatívnych aktoch uvedených
v článku 1 ods. 2 vrátane regulačných technických predpisov
a vykonávacích technických predpisov prijatých v súlade s uve
denými aktmi priamo uplatniteľné na finančné inštitúcie, prijať in
dividuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom sa
požadujú potrebné opatrenia na dodržanie jeho povinností vyplý
vajúcich z týchto právnych predpisov, vrátane zastavenia akejkoľ
vek činnosti. Toto sa uplatňuje len v situáciách, keď príslušný
orgán neuplatňuje legislatívne akty uvedené v článku 1 ods. 2 vrá
tane regulačných technických predpisov a vykonávacích technic
kých predpisov prijatých v súlade s uvedenými aktmi, alebo ich
uplatňuje spôsobom, ktorý je zjavným porušením týchto aktov,
a keď je naliehavá náprava potrebná na obnovenie riadneho fun
govania a integrity finančných trhov alebo stability celého finanč
ného systému v Únii alebo jeho časti.

5.
Rozhodnutia prijaté na základe odseku 4 majú prednosť
pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné
orgány prijali v rovnakej veci.

Všetky opatrenia príslušných orgánov súvisiace so záležitosťami,
ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odsekov 3 alebo 4, mu
sia byť v súlade s týmito rozhodnutiami.

Článok 19
Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi
v cezhraničných situáciách

1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v člán
ku 17, ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom
akcie alebo nečinnosťou príslušného orgánu iného členského štá
tu v prípadoch stanovených v aktoch uvedených v článku 1 od
s. 2, orgán pre bankovníctvo na žiadosť jedného alebo viacerých
dotknutých príslušných orgánov môže týmto orgánom pomôcť
dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v odsekoch 2
až 4 tohto článku.

V prípadoch stanovených v právnych predpisoch uvedených
v článku 1 ods. 2 a ak na základe objektívnych kritérií možno
konštatovať, že medzi príslušnými orgánmi rôznych členských
štátov došlo k nezhode, orgán pre bankovníctvo môže z vlastné
ho podnetu týmto orgánom pomôcť dosiahnuť dohodu v súlade
s postupom ustanoveným v odsekoch 2 až 4.

2. Orgán pre bankovníctvo stanoví lehoty na zmierenie medzi
príslušnými orgánmi, pričom zohľadní všetky príslušné lehoty vy
medzené v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, ako aj zložitosť
a naliehavosť veci. V tomto štádiu orgán pre bankovníctvo zohrá
úlohu sprostredkovateľa.
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3.
Ak počas lehoty na zmierenie uvedenej v odseku 2 dotknu
té príslušné orgány nedosiahnu dohodu, orgán pre bankovníctvo
môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 tre
ťom a štvrtom pododseku prijať rozhodnutie, ktorým požiada do
tknuté príslušné orgány, aby prijali konkrétne opatrenia so
záväzným účinkom na dotknuté príslušné orgány alebo sa zdržali
konania s cieľom urovnať záležitosť, aby sa zabezpečil súlad s prá
vom Únie.

4.
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa člán
ku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu
pre bankovníctvo a tým nezabezpečí, aby finančná inštitúcia spĺ
ňala požiadavky, ktoré sa na ňu priamo vzťahujú v zmysle aktov
uvedených v článku 1 ods. 2, orgán pre bankovníctvo môže pri
jať individuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom
ju požiada o potrebné opatrenia na dodržiavanie jej povinností
vyplývajúcich z práva Únie, vrátane zastavenia akejkoľvek
činnosti.

5.
Rozhodnutia prijaté na základe odseku 4 majú prednosť
pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné
orgány prijali v rovnakej veci. Všetky opatrenia príslušných orgá
nov súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú predmetom rozhodnu
tia podľa odsekov 3 alebo 4, musia byť v súlade s týmito
rozhodnutiami.

2.
Orgán pre bankovníctvo zabezpečuje konzistentné
a súdržné fungovanie kolégií orgánov dohľadu pre cezhraničné
inštitúcie v Únii, pričom prihliada na systémové riziko, ktoré
predstavujú finančné inštitúcie v zmysle článku 23.

Na účel tohto odseku a odseku 1 tohto článku sa orgán pre ban
kovníctvo považuje za „príslušný orgán“ v zmysle príslušných
právnych predpisov.

Orgán pre bankovníctvo môže:

a)

zhromažďovať a vymieňať si v spolupráci s príslušnými or
gánmi všetky príslušné informácie s cieľom uľahčiť prácu ko
légia a vytvoriť a spravovať centrálny systém na sprístupnenie
týchto informácií príslušným orgánom v kolégiu;

b)

iniciovať a koordinovať záťažové testy v celej Únii v súlade
s článkom 32 s cieľom posúdiť odolnosť finančných inštitú
cií, a najmä systémového rizika, ktoré predstavujú finančné
inštitúcie v zmysle článku 23, voči nepriaznivému vývoju na
trhu a posudzovať potenciál systémového rizika zvyšovať sa
v záťažových situáciách, pričom zabezpečí, aby sa na vnút
roštátnej úrovni pri takýchto testoch uplatnila konzistentná
metodika, a v prípade potreby zasiela príslušnému orgánu
odporúčanie na nápravu problémov, ktoré sa pri záťažových
testoch identifikovali;

c)

podporovať efektívne a účinné vykonávanie činností dohľa
du vrátane hodnotenia rizík, ktorým sú alebo by mohli byť
vystavené finančné inštitúcie, určených na základe procesu
hodnotenia vykonávaného orgánmi dohľadu alebo v záťažo
vých situáciách;

d)

v súlade s úlohami a právomocami ustanovenými v tomto
nariadení dozerať na úlohy vykonávané príslušnými orgán
mi a

e)

požadovať od kolégia ďalšie rokovania vo všetkých prípa
doch, keď sa domnieva, že by rozhodnutie znamenalo ne
správne uplatňovanie práva Únie alebo by neprispelo
k dosahovaniu cieľa zjednotiť postupy dohľadu. Od orgánu
konsolidovaného dohľadu môže tiež požadovať naplánova
nie zasadnutia kolégia alebo vloženie bodu do programu
zasadnutia.

6.
V správe uvedenej v článku 50 ods. 2 predseda orgánu pre
bankovníctvo vymedzí povahu a typ sporov medzi príslušnými
orgánmi, dosiahnuté dohody a rozhodnutia prijaté na urovnanie
týchto sporov.

Článok 20
Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi
v rôznych sektoroch

Spoločný výbor urovnáva v súlade s postupom stanoveným
v článkoch 19 a 56 spory medzi jednotlivými sektormi, ktoré
môžu vzniknúť medzi príslušnými orgánmi vymedzenými v člán
ku 4 bode 2 tohto nariadenia, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a na
riadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 21
Kolégiá orgánov dohľadu

1.
Orgán pre bankovníctvo prispieva k presadzovaniu a mo
nitorovaniu účinného, efektívneho a konzistentného fungovania
kolégií orgánov dohľadu uvedených v smernici 2006/48/ES a po
silňuje súdržné uplatňovanie práva Únie kolégiami orgánov do
hľadu. S cieľom zbližovať osvedčené postupy dohľadu sa
zamestnanci orgánu pre bankovníctvo môžu zúčastňovať na čin
nostiach kolégií orgánov dohľadu, a to vrátane kontrol na mieste,
ktoré spoločne vykonávajú dva alebo viaceré príslušné orgány.

L 331/29

Orgán pre bankovníctvo môže vypracovať návrh regulač
3.
ného a vykonávacieho technického predpisu, ktorými sa zabez
pečia jednotné podmienky uplatňovania ustanovení týkajúcich sa
fungovania kolégií orgánov dohľadu, a vydávať usmernenia a od
porúčania prijaté na základe článku 16 s cieľom podporovať kon
vergenciu vykonávania dohľadu a osvedčených postupov
prijatých kolégiami orgánov dohľadu.
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4.
Orgán pre bankovníctvo má úlohu právne záväznej mediá
cie na riešenie sporov medzi príslušnými orgánmi v súlade s po
stupom stanoveným v článku 19. Orgán pre bankovníctvo môže
v súlade s článkom 19 prijať v oblasti dohľadu rozhodnutia
priamo uplatniteľné na dotknutú inštitúciu.

15.12.2010

5.
Spoločný výbor zabezpečuje celkovú a medzisektorovú ko
ordináciu činností, ktoré sa vykonávajú na základe tohto článku.
Článok 23
Identifikácia a meranie systémového rizika

Článok 22
Všeobecné ustanovenia
1.
Orgán pre bankovníctvo náležite prihliada k systémovému
riziku, ako je vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1092/2010 Rieši ri
ziko narušenia finančných služieb, ktoré:
a)

je spôsobené poškodením celého finančného systému alebo
jeho časti a

b)

môže mať závažné negatívne dôsledky pre vnútorný trh
a reálne hospodárstvo.

Orgán pre bankovníctvo náležite prihliada k monitorovaniu a po
súdeniu systémového rizika, ktoré vypracoval ESRB a orgán pre
bankovníctvo, a reaguje na upozornenia a odporúčania ESRB
v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.

1. Orgán pre bankovníctvo po porade s ESRB vypracuje krité
riá na identifikáciu a meranie systémového rizika a náležitý režim
záťažového testovania, ktorý zahŕňa posúdenie potenciálu systé
mového rizika, ktoré predstavujú finančné inštitúcie, a ktoré sa
môže zvyšovať v záťažových situáciách. Tie finančné inštitúcie,
ktoré môžu predstavovať systémové riziko, podliehajú posilnené
mu dohľadu a v prípade potreby postupom ozdravenia a riešenia
problémov uvedeným v článku 25.
2.
Pri vypracúvaní kritérií na identifikáciu a meranie systémo
vého rizika, ktoré predstavujú finančné inštitúcie, orgán pre ban
kovníctvo plne prihliada k relevantným medzinárodným
prístupom vrátane tých, ktoré stanovili Rada finančnej stability,
Medzinárodný menový fond a Banka pre medzinárodné
zúčtovanie.
Článok 24
Stála schopnosť reagovať na systémové riziká

2. Orgán pre bankovníctvo v spolupráci s ESRB vypracuje spo
ločný súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov (pre
hľad rizík) s cieľom identifikovať a merať systémové riziko.

1.
Orgán pre bankovníctvo zabezpečuje, že má nepretržite
k dispozícii špecializované kapacity na účinnú reakciu v prípade
výskytu systémových rizík v zmysle článkov 22 a 23, najmä so
zreteľom na inštitúcie, ktoré predstavujú systémové riziko.

Orgán pre bankovníctvo vypracuje aj náležitý režim záťažového
testovania s cieľom pomôcť pri identifikácii tých inštitúcií, ktoré
môžu predstavovať systémové riziko. Tieto inštitúcie podliehajú
posilnenému dohľadu a v prípade potreby postupom ozdravenia
a riešenia problémov uvedeným v článku 25.

2. Orgán pre bankovníctvo plní úlohy, ktoré mu boli zverené
v tomto nariadení a v právnych predpisoch uvedených v článku 1
ods. 2 a prispieva k zabezpečovaniu jednotného a koordinované
ho krízového riadenia a režimu riešenia krízových situácií v Únii.

3.
Bez toho, aby boli dotknuté akty uvedené v článku 1 ods. 2,
orgán pre bankovníctvo podľa potreby vypracuje dodatočné us
mernenia a odporúčania pre finančné inštitúcie, aby sa zohľad
nilo systémové riziko, ktoré predstavujú.

Článok 25

Orgán pre bankovníctvo zabezpečuje, že pri vypracúvaní návrhu
regulačných a vykonávacích technických predpisov v oblastiach
stanovených v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2
sa prihliada na systémové riziko, ktoré predstavujú finančné
inštitúcie.
Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov,
4.
Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie, alebo z vlastného
podnetu môže orgán pre bankovníctvo preskúmať konkrétny typ
finančnej inštitúcie, typ produktu alebo typ činnosti s cieľom po
súdiť potenciálne hrozby pre stabilitu finančného systému a dot
knutým príslušným orgánom môže predložiť odporúčania na
opatrenia.
Na tento účel môže orgán pre bankovníctvo využiť právomoci,
ktoré sú mu udelené podľa tohto nariadenia vrátane článku 35.

Postupy ozdravenia a riešenia problémov
1.
Orgán pre bankovníctvo prispieva k vypracovaniu a ku ko
ordinácii účinných a konzistentných plánov na ozdravenie a rie
šenie problémov, postupov v krízových situáciách
a preventívnych opatrení na účely minimalizácie systémového
vplyvu akéhokoľvek zlyhania a aktívne sa na tomto vypracovaní
a koordinácii zúčastňuje.
2. Orgán pre bankovníctvo môže určiť osvedčené postupy za
merané na uľahčenie riešenia problémov zlyhávajúcich inštitúcií
a najmä cezhraničných skupín, a to spôsobom, ktorým sa zabráni
šíreniu škodlivého vplyvu, pričom zabezpečí dostupnosť vhod
ných nástrojov vrátane dostatočných zdrojov, a umožní, aby sa
riešenie problémov inštitúcie alebo skupiny uskutočnilo včas
a riadnym a nákladovo efektívnym spôsobom.
3. Orgán pre bankovníctvo môže vypracovať regulačné a vy
konávacie technické predpisy, ako sa stanovuje v legislatívnych
aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 v súlade s postupom stano
veným v článkoch 10 až 15.
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Článok 26

Článok 28

Európska sústava systémov na ochranu vkladov

Delegovanie úloh a zodpovedností

1.
Orgán pre bankovníctvo prispieva k posilneniu európskej
sústavy vnútroštátnych systémov na ochranu vkladov konajúc
podľa právomocí, ktoré mu boli zverené podľa tohto nariadenia
na zabezpečenie správneho uplatňovania smernice 94/19/ES
s cieľom zabezpečiť, aby boli vnútroštátne systémy na ochranu
vkladov dostatočne financované príspevkami finančných inštitú
cií vrátane finančných inštitúcií usadenými a prijímajúcimi vklady
v Únii ale s hlavným sídlom mimo Únie v zmysle smernice
94/19/ES, a poskytovať vysokú úroveň ochrany vkladateľov v har
monizovanom rámci v celej Únii, so zachovaním stabilizačnej
a záručnej úlohy systémov vzájomnej záruky, pod podmienkou,
že sú v súlade s právnymi predpismi Únie.

1.
Príslušné orgány môžu so súhlasom splnomocneného or
gánu delegovať úlohy a zodpovednosti na orgán pre bankovníc
tvo alebo iný príslušný orgán za podmienok stanovených v tomto
článku. Členské štáty môžu v súvislosti s delegovaním zodpoved
ností stanoviť osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť pred
tým, ako ich príslušné orgány uzavrú takéto dohody o delegovaní,
a môžu obmedziť rozsah delegovania na mieru potrebnú na
účinný dohľad nad cezhraničnými finančnými inštitúciami alebo
skupinami.

2.
Článok 16 týkajúci sa právomocí orgánu pre bankovníctvo
prijímať usmernenia a odporúčania sa uplatňuje na systémy na
ochranu vkladov.
3.
Orgán pre bankovníctvo môže vypracovať regulačné a vy
konávacie technické predpisy, ako sa stanovuje v legislatívnych
aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 v súlade s postupom stano
veným v článkoch 10 až 15.

2.
Orgán pre bankovníctvo podnecuje a uľahčuje delegovanie
úloh a zodpovedností medzi príslušnými orgánmi určením tých
úloh a zodpovedností, ktoré sa môžu delegovať alebo spoločne
vykonávať, a presadzovaním osvedčených postupov.
3.
Výsledkom delegovania zodpovedností je prerozdelenie
kompetencií stanovených v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2
Postupy, presadzovanie a administratívne a justičné preskúmanie
v súvislosti s delegovanými zodpovednosťami upravuje právo spl
nomocneného orgánu.

4. Preskúmaním tohto nariadenia ustanoveným v článku 81 sa
preskúma najmä konvergencia európskej sústavy vnútroštátnych
systémov ochrany vkladov.

4.
Príslušné orgány informujú orgán pre bankovníctvo o do
hodách o delegovaní, ktoré plánujú uzavrieť. Dohody nadobud
nú platnosť najskôr jeden mesiac po informovaní orgánu pre
bankovníctvo.

Článok 27

Orgán pre bankovníctvo môže predložiť stanovisko k plánovanej
dohode do jedného mesiaca po tom, ako bol informovaný.

Európsky systém riešenia problémov bánk a mechanizmy
financovania
1.
Orgán pre bankovníctvo prispieva k vypracovaniu metód
na riešenie problémov zlyhávajúcich finančných inštitúcií, najmä
tých, ktoré môžu predstavovať systémové riziko, a to spôsobom,
ktorým sa zabráni šíreniu škodlivého vplyvu a umožní včasné
a riadne utlmenie činnosti, v prípade potreby vrátane jednotného
a robustného mechanizmu financovania.
2.
Orgán pre bankovníctvo prispieva k posúdeniu potreby sy
stému jednotných, robustných a dôveryhodných mechanizmov
financovania s vhodnými finančnými nástrojmi prepojenými so
súborom koordinovaných vnútroštátnych mechanizmov krízové
ho riadenia.
Orgán pre bankovníctvo prispieva k práci zameranej na otázky
týkajúce sa vhodných podmienok a na kumulatívny vplyv akých
koľvek systémov odvodov a príspevkov týkajúcich sa finančných
inštitúcií, ktoré sa môžu zaviesť s cieľom zabezpečiť spravodlivé
rozloženie zaťaženia a vytvorenie stimulov na obmedzenie systé
mových rizík ako súčasti jednotného a dôveryhodného rámca pre
riešenie problémov.
Preskúmaním tohto nariadenia ustanoveným v článku 81 sa pre
skúma najmä možné posilnenie úlohy orgánu pre bankovníctvo
v rámci predchádzania krízam, ich riadenia a riešenia, a v prípade
potreby vytvorenie európskeho záchranného fondu.

Orgán pre bankovníctvo vhodnými prostriedkami uverejní všetky
dohody o delegovaní, ktoré uzatvorili príslušné orgány, s cieľom
zabezpečiť, aby všetky dotknuté strany boli riadne informované.

Článok 29
Spoločná kultúra dohľadu
1. Orgán pre bankovníctvo zohráva aktívnu úlohu pri budo
vaní spoločnej kultúry dohľadu v Únii a konzistentného vykoná
vania dohľadu, ako aj pri zabezpečovaní jednotných postupov
a zosúladených prístupov v celej Únii. Orgán pre bankovníctvo
vykonáva aspoň tieto činnosti:
a)

poskytuje stanoviská príslušným orgánom;

b)

podporuje účinnú dvojstrannú a viacstrannú výmenu infor
mácií medzi príslušnými orgánmi pri plnom dodržaní uplat
niteľných ustanovení týkajúcich sa dôvernosti a ochrany
údajov ustanovených v príslušných právnych predpisoch
Únie;

c)

prispieva k vypracovaniu vysokokvalitných a jednotných
predpisov dohľadu vrátane predpisov pre výkazníctvo a me
dzinárodných účtovných štandardov v súlade s článkom 1
ods. 3;
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d)

preskúmava uplatňovanie príslušných regulačných a vykoná
vacích technických predpisov prijatých Komisiou, usmernení
a odporúčaní vydaných orgánom pre bankovníctvo a v prí
pade potreby navrhuje zmeny a doplnenia a

e)

navrhuje sektorové a medzisektorové školiace programy,
uľahčuje výmeny zamestnancov a podnecuje príslušné orgá
ny, aby zintenzívnili využívanie schém dočasného prelože
nia zamestnancov a ostatných nástrojov.

2.
Orgán pre bankovníctvo môže v prípade potreby vypraco
vať nové praktické nástroje a prostriedky konvergencie na pod
poru spoločných prístupov a postupov v oblasti dohľadu.

Článok 30
Vzájomné hodnotenie príslušných orgánov
1.
Orgán pre bankovníctvo pravidelne organizuje a vykonáva
vzájomné hodnotenia niektorých alebo všetkých činností prísluš
ných orgánov s cieľom ďalej zvýšiť konzistentnosť výsledkov do
hľadu. Orgán pre bankovníctvo na tento účel vypracuje metódy
s cieľom umožniť objektívne posúdenie a porovnanie medzi pre
skúmavanými orgánmi. Pri vykonávaní vzájomných hodnotení sa
zohľadňujú existujúce informácie a hodnotenia, ktoré sú už v sú
vislosti s dotknutým príslušným orgánom k dispozícii.
2.
Vzájomné hodnotenie zahŕňa, ale neobmedzuje sa len na
hodnotenie:
a)

b)

primeranosti inštitucionálnych dojednaní a zdrojov prísluš
ného orgánu s osobitným zreteľom na účinné uplatňovanie
regulačných technických predpisov a vykonávacích technic
kých predpisov uvedených v článkoch 10 až 15 a v aktoch
uvedených v článku 1 ods. 2 a schopnosti reagovať na vývoj
na trhu;
stupňa konvergencie dosiahnutého pri uplatňovaní právnych
predpisov Únie a pri postupoch v oblasti dohľadu vrátane re
gulačných technických predpisov a vykonávacích technic
kých predpisov, usmernení a odporúčaní prijatých na základe
článkov 10 až 16 a v rozsahu, v ktorom postupy dohľadu do
sahujú ciele ustanovené v práve Únie;

c)

najlepších postupov vypracovaných niektorými príslušnými
orgánmi, ktorých prijatie môže byť prínosom pre iné prísluš
né orgány;

d)

účinnosti a stupňa konvergencie dosiahnutej v súvislosti
s presadzovaním ustanovení prijatých v rámci vykonávania
práva Únie vrátane správnych opatrení a sankcií prijatých
voči zodpovedným osobám v prípadoch nedodržania týchto
ustanovení.

Na základe vzájomného hodnotenia môže orgán pre ban
3.
kovníctvo podľa článku 16 vydať usmernenia a odporúčania. Prí
slušný orgán sa v súlade s článkom 16 ods. 3 usiluje postupovať
podľa uvedených usmernení a odporúčaní. Orgán pre bankovníc
tvo zohľadní výsledok vzájomného hodnotenia pri vypracúvaní
návrhov regulačných technických alebo vykonávacích technic
kých predpisov v súlade s článkami 10 až 15.
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4. Orgán pre bankovníctvo zverejní osvedčené postupy, ktoré
je možné stanoviť na základe týchto vzájomných hodnotení.
Okrem toho možno zverejniť všetky ďalšie výsledky vzájomných
hodnotení, ak s tým súhlasí príslušný orgán, ktorý je predmetom
vzájomného hodnotenia.

Článok 31
Koordinačná funkcia
Orgán pre bankovníctvo plní všeobecnú koordinačnú úlohu me
dzi príslušnými orgánmi, a to najmä v prípadoch, keď by nepriaz
nivý vývoj mohol potenciálne ohroziť riadne fungovanie
a integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému
v Únii.
Orgán pre bankovníctvo podporuje koordinovanú reakciu Únie,
okrem iného prostredníctvom:
a)

uľahčenia výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi;

b)

stanovenia rozsahu a, ak je to možné a vhodné, overenia spo
ľahlivosti informácií, ktoré by sa mali poskytnúť všetkým do
tknutým príslušným orgánom;

c)

bez toho, aby bol dotknutý článok 19, vykonávania nezáväz
nej mediácie na žiadosť príslušných orgánov alebo z vlastné
ho podnetu;

d)

bezodkladného oznámenia všetkých možných krízových si
tuácií ESRB;

e)

prijímania všetkých náležitých opatrení s cieľom prispieť ku
koordinácii činností príslušných orgánov v prípade vývoja,
ktorý by mohol ohroziť fungovanie finančných trhov;

f)

centralizovania informácií prijatých od príslušných orgánov
v súlade s článkami 21 a 35 ako výsledok povinností inšti
túcií pôsobiacich vo viacerých členských štátoch podávať
správy o regulácii. Orgán pre bankovníctvo si tieto informá
cie vymieňa s ostatnými príslušnými vnútroštátnymi
orgánmi.

Článok 32
Posúdenie vývoja na trhu
1. Orgán pre bankovníctvo monitoruje a posudzuje vývoj trhu
v oblasti svojej pôsobnosti a v prípade potreby informuje Európ
sky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchod
kové poistenie zamestnancov) a Európsky orgán dohľadu
(Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), ESRB, Európsky par
lament, Radu a Komisiu o príslušných mikroprudenciálnych tren
doch, možných rizikách a slabých miestach. Orgán pre
bankovníctvo zahrnie do svojich hodnotení hospodársku analý
zu trhov, na ktorých finančné inštitúcie pôsobia, a hodnotenie
vplyvu, ktorý na tieto inštitúcie bude mať možný vývoj trhu.
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2.
Orgán pre bankovníctvo v spolupráci s ESRB začína a ko
ordinuje posudzovania reakcií finančných inštitúcií na nepriaz
nivý vývoj na trhu v rámci celej Únie. Pre príslušné orgány na
tento účel vypracuje:
a)

spoločné metodiky pre posudzovanie vplyvu hospodárskych
scenárov na finančnú pozíciu inštitúcie;

b)

spoločné prístupy k oznamovaniu výsledkov týchto posú
dení reakcií finančných inštitúcií;

c)

spoločné metodiky na posúdenie vplyvu konkrétnych pro
duktov alebo distribučných procesov na finančnú pozíciu in
štitúcie a na informácie o vkladateľoch, investoroch
a zákazníkoch.

Bez toho, aby boli dotknuté úlohy ESRB uvedené v naria
3.
dení (EÚ) č. 1092/2010, orgán pre bankovníctvo aspoň raz roč
ne a v prípade potreby aj častejšie poskytne Európskemu
parlamentu, Rade, Komisii a ESRB posúdenia vývoja, možných ri
zík a slabých miest v oblasti svojej pôsobnosti.
Orgán pre bankovníctvo do týchto posúdení začlení klasifikáciu
hlavných rizík a slabých miest a v prípade potreby odporučí pre
ventívne alebo nápravné opatrenia.
4.
Orgán pre bankovníctvo zabezpečí primerané pokrytie me
dzisektorového vývoja, rizík a slabých miest na základe úzkej spo
lupráce s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európ
skym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere
a trhy) prostredníctvom spoločného výboru.

Článok 33
Medzinárodné vzťahy
1.
Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských
štátov a inštitúcií Únie, orgán pre bankovníctvo môže nadviazať
kontakty a uzavrieť administratívne dohody s orgánmi dohľadu,
medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi tretích kra
jín. Tieto dohody nevytvárajú pre Úniu a jej členské štáty právne
záväzky ani nebránia členským štátom a ich príslušným orgánom
uzatvárať bilaterálne alebo multilaterálne dohody s tretími
krajinami.
2.
Orgán pre bankovníctvo pomáha pri príprave rozhodnutí
o rovnocennosti týkajúcich sa systémov dohľadu v tretích kraji
nách v súlade s aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2.
3.
V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán pre bankovníc
tvo uvedie administratívne dohody, ktoré boli dosiahnuté s me
dzinárodnými organizáciami alebo správnymi orgánmi tretích
krajín, a pomoc poskytovanú pri príprave rozhodnutí
o rovnocennosti.
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Článok 34
Ostatné úlohy
1.
Orgán pre bankovníctvo môže na žiadosť Európskeho par
lamentu, Rady alebo Komisie alebo z vlastného podnetu poskyt
núť Európskemu parlamentu, Rade a Komisii stanoviská ku
všetkým záležitostiam týkajúcim sa jeho oblasti pôsobnosti.
2.
Orgán pre bankovníctvo môže vzhľadom na prudenciálne
posúdenia fúzií a nadobudnutí majetkových podielov v rozsahu
pôsobnosti smernice 2006/48/ES v znení smernice 2007/44/ES,
ktoré podľa uvedenej smernice vyžadujú konzultáciu medzi prí
slušnými orgánmi z dvoch alebo viacerých členských štátov, na
základe žiadosti jedného z dotknutých príslušných orgánov vy
dať a uverejniť stanovisko k prudenciálnemu posúdeniu, pokiaľ sa
netýka kritérií uvedených v článku 19a ods. 1 písm. e) smernice
2006/48/ES. Toto stanovisko sa vydá bezodkladne a v každom
prípade pred uplynutím lehoty na posúdenie v súlade so smerni
cou 2006/48/ES v znení smernice 2007/44/ES. Na oblasti, v sú
vislosti s ktorými môže orgán pre bankovníctvo vydať stanovisko,
sa vzťahuje článok 35.

Článok 35
Zhromažďovanie informácií
1. Príslušné orgány členských štátov poskytnú orgánu pre ban
kovníctvo na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na plnenie
povinností, ktoré mu boli pridelené na základe tohto nariadenia
za predpokladu, že majú legálny prístup k príslušným informá
ciám a že žiadosť o informácie je nevyhnutná vzhľadom na po
vahu príslušnej povinnosti.
2.
Orgán pre bankovníctvo môže požadovať poskytovanie in
formácií aj v opakujúcich sa intervaloch a v stanovených formá
toch. Pokiaľ je to možné, v týchto žiadostiach sa používajú
spoločné formáty výkazov.
3.
Na riadne odôvodnenú žiadosť príslušného vnútroštátneho
orgánu môže orgán pre bankovníctvo poskytnúť akékoľvek infor
mácie, ktoré príslušný orgán potrebuje na plnenie svojich úloh
v súlade s povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo stanove
nými v odvetvových právnych predpisoch a v článku 70.
4.
Pred vyžiadaním informácií v súlade s týmto článkom
a s cieľom zamedziť zdvojeniu povinnosti podávať správy orgán
pre bankovníctvo zohľadní všetky príslušné existujúce štatistiky
vypracované a rozširované Európskym štatistickým systémom
a Európskym systémom centrálnych bánk.
5.
Ak informácie nie sú k dispozícii alebo ich príslušné orgány
neposkytli včas, orgán pre bankovníctvo môže adresovať náležite
opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť iným orgánom dohľadu, mi
nisterstvu zodpovednému za financie, ak toto ministerstvo dispo
nuje prudenciálnymi informáciami, vnútroštátnej centrálnej
banke alebo štatistickému úradu dotknutého členského štátu.
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6.
Ak informácie nie sú k dispozícii alebo ich príslušné orgány
neposkytli podľa odsekov 1 alebo 5 včas, orgán pre bankovníc
tvo môže adresovať náležite opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť
priamo príslušným finančným inštitúciám. V tejto odôvodnenej
žiadosti sa vysvetlí, prečo sú informácie o daných jednotlivých fi
nančných inštitúciách potrebné.
Orgán pre bankovníctvo informuje relevantné príslušné orgány
o žiadostiach v súlade s týmto odsekom a odsekom 5.
Príslušné orgány pomáhajú orgánu pre bankovníctvo na jeho žia
dosť pri zhromažďovaní takýchto informácií.
7.
Orgán pre bankovníctvo môže používať dôverné informá
cie, ktoré dostane podľa tohto článku, iba na účely plnenia povin
ností vyplývajúcich z tohto nariadenia.

Článok 36
Vzťah s ESRB
1.
Orgán pre bankovníctvo úzko a pravidelne spolupracuje
s ESRB.
2.
Orgán pre bankovníctvo poskytuje ESRB pravidelne a včas
informácie potrebné na dosiahnutie jeho úloh. Všetky údaje po
trebné na dosiahnutie jeho úloh, ktoré nie sú v súhrnnej alebo
zovšeobecnenej forme, sa poskytnú ERSB bezodkladne na zákla
de odôvodnenej žiadosti, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia
(EÚ) č. 1092/2010. Orgán pre bankovníctvo v spolupráci s ESRB
zavedie náležité vnútorné postupy prenosu dôverných informá
cií, najmä informácií o jednotlivých finančných inštitúciách.
3.
Orgán pre bankovníctvo v súlade s odsekmi 4 a 5 zabezpe
čí náležité dodržiavanie varovaní a odporúčaní ESRB uvedených
v článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.
4.
Po prijatí varovania alebo odporúčania ESRB určeného or
gánu pre bankovníctvo orgán pre bankovníctvo bezodkladne
zvolá zasadnutie rady orgánov dohľadu a posúdi vplyv takéhoto
varovania alebo odporúčania na plnenie jeho úloh.
Rozhodne príslušným rozhodovacím postupom o akýchkoľvek
opatreniach, ktoré sa majú prijať v súlade s právomocami, ktoré
mu boli zverené na základe tohto nariadenia, s cieľom vyriešiť zá
ležitosti uvedené vo varovaniach a odporúčaniach.
Ak orgán pre bankovníctvo v súvislosti s odporúčaním ďalej ne
koná, objasní ESRB a Rade dôvody nečinnosti.
5.
Po prijatí varovania alebo odporúčania ESRB určeného prí
slušnému vnútroštátnemu orgánu dohľadu orgán pre bankovníc
tvo v prípade potreby využije právomoci, ktoré mu boli zverené
na základe tohto nariadenia, aby zaistil včasné dodržiavanie.
Ak adresát plánuje nedodržať odporúčanie ESRB, informuje o dô
vodoch nečinnosti radu orgánov dohľadu a prerokuje ich s ňou.
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Príslušný orgán náležite zohľadní stanoviská rady orgánov dohľa
du, keď informuje Radu a ESRB v súlade s článkom 17 nariadenia
(EÚ) č. 1092/2010.
6.
Orgán pre bankovníctvo pri plnení svojich úloh uvedených
v tomto nariadení v najvyššej miere zohľadňuje varovania a od
porúčania ESRB.
Článok 37
Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve
1.
S cieľom pomôcť uľahčiť konzultácie so zainteresovanými
stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh orgánu pre
bankovníctvo sa vytvorí Skupina zainteresovaných strán v ban
kovníctve. So Skupinou zainteresovaných strán v bankovníctve sa
konzultuje o opatreniach prijatých v súlade s článkami 10 až 15
týkajúcimi sa regulačných technických predpisov a vykonávacích
technických predpisov a, pokiaľ sa tieto opatrenia netýkajú jed
notlivých finančných inštitúcií, v súlade s článkom 16 týkajúcim
sa usmernení a odporúčaní. Ak sa kroky budú musieť prijať bez
odkladne a konzultácie nebudú možné, Skupina zainteresova
ných strán v bankovníctve musí byť čo najskôr informovaná.
Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve sa stretáva aspoň
štyrikrát ročne.
Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve sa skladá
2.
z 30 členov, ktorí predstavujú vyvážené zastúpenie úverových in
štitúcií a investičných spoločností pôsobiacich v Únii, zástupcov
ich zamestnancov, ako aj spotrebiteľov, používateľov bankových
služieb a zástupcov MSP. Najmenej piati členovia budú nezávislí
renomovaní akademickí pracovníci. Desať členov zastupuje fi
nančné inštitúcie a z nich traja zastupujú družstevné banky
a sporiteľne.
3. Členov Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve me
nuje rada orgánov dohľadu na základe návrhov príslušných zain
teresovaných strán. Rada orgánov dohľadu pri svojom
rozhodovaní v možnom rozsahu zaistí primeranú geografickú
a rodovú rovnováhu a zastúpenie zainteresovaných strán z celej
Únie.
Orgán pre bankovníctvo poskytne Skupine zainteresova
4.
ných strán v bankovníctve s výhradou služobného tajomstva, ako
sa uvádza v článku 70, všetky potrebné informácie a zabezpečí
primeranú administratívnu podporu. Primeraná náhrada sa po
skytne tým členom Skupiny zainteresovaných strán v bankovníc
tve, ktorí zastupujú neziskové organizácie, okrem zástupcov
odvetví. Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve môže vy
tvoriť pracovné skupiny pre technické otázky. Členovia Skupiny
zainteresovaných strán v bankovníctve pôsobia počas obdobia
dva a pol roka, po ktorého uplynutí sa uskutoční nové výberové
konanie.
Členovia Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve môžu
pôsobiť dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
5.
Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve predloží
stanoviská a rady orgánu pre bankovníctvo k otázkam týkajúcim
sa úloh orgánu pre bankovníctvo s osobitným zameraním na úlo
hy stanovené v článkoch 10 až 16, 29, 30 a 32.
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6.
Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve prijme svoj
rokovací poriadok dvojtretinovou väčšinou svojich členov.
7.
Orgán pre bankovníctvo uverejní stanoviská a rady Skupi
ny zainteresovaných strán v bankovníctve a výsledky jej
konzultácií.
Článok 38
Bezpečnostná doložka
1.
Orgán pre bankovníctvo zabezpečí, aby žiadne rozhodnu
tie prijaté na základe článku 18 alebo 19 nezasahovalo akýmkoľ
vek spôsobom do fiškálnych zodpovedností členských štátov.
2.
Ak sa členský štát domnieva, že rozhodnutie prijaté na zá
klade článku 19 ods. 3 zasahuje do jeho fiškálnych zodpoved
ností, môže oznámiť orgánu pre bankovníctvo a Komisii do
dvoch týždňov po oznámení rozhodnutia orgánu pre bankovníc
tvo príslušnému orgánu, že príslušný orgán nebude rozhodnutie
vykonávať.
Členský štát vo svojom oznámení jasne a konkrétne vysvetlí, pre
čo a ako rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností.
V prípade takéhoto oznámenia sa vykonávanie rozhodnutia or
gánu pre bankovníctvo pozastaví.
V lehote jedného mesiaca od oznámenia členského štátu orgán
pre bankovníctvo informuje členský štát o tom, či rozhodnutie
ponechá alebo či ho zmení a doplní alebo zruší. Ak sa rozhod
nutie ponechá alebo zmení a doplní, orgán pre bankovníctvo
o ňom vyhlási, že nemá vplyv na fiškálne zodpovednosti.
Ak orgán pre bankovníctvo svoje rozhodnutie ponechá, Rada na
niektorom zo svojich zasadnutí najneskôr do dvoch mesiacov po
tom, ako orgán pre bankovníctvo informoval členský štát v zmy
sle štvrtého pododseku, prijme väčšinou odovzdaných hlasov
rozhodnutie, či sa rozhodnutie orgánu pre bankovníctvo
ponechá.
Ak Rada po uvážení danej záležitosti neprijme rozhodnutie o po
nechaní rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo podľa piateho
pododseku, rozhodnutie orgánu pre bankovníctvo sa zruší.
3.
Ak sa členský štát domnieva, že rozhodnutie prijaté na zá
klade článku 18 ods. 3 zasahuje do jeho fiškálnych zodpoved
ností, môže oznámiť orgánu pre bankovníctvo, Komisii a Rade do
troch pracovných dní po oznámení rozhodnutia orgánu pre ban
kovníctvo príslušnému orgánu, že príslušný orgán nebude roz
hodnutie vykonávať.
Členský štát vo svojom oznámení jasne a konkrétne vysvetlí, pre
čo a ako rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností.
V prípade takéhoto oznámenia sa vykonávanie rozhodnutia or
gánu pre bankovníctvo pozastaví.
Rada do desiatich pracovných dní zvolá zasadnutie a jednodu
chou väčšinou svojich členov prijme rozhodnutie o tom, či sa
rozhodnutie orgánu pre bankovníctvo zruší.
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Ak Rada po uvážení danej záležitosti neprijme rozhodnutie o zru
šení rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo podľa štvrtého pod
odseku, pozastavenie rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo sa
zruší.
4. Ak Rada v súlade s odsekom 3 prijala rozhodnutie nezrušiť
rozhodnutie orgánu pre bankovníctvo prijaté na základe člán
ku 18 ods. 3 a dotknutý členský štát sa naďalej domnieva, že roz
hodnutie orgánu pre bankovníctvo zasahuje do jeho fiškálnych
zodpovedností, tento členský štát to môže oznámiť Komisii a or
gánu pre bankovníctvo a požiadať Radu o opätovné preskúmanie
danej záležitosti. Dotknutý členský štát jasne uvedie dôvody svoj
ho nesúhlasu s rozhodnutím Rady.
Rada v lehote štyroch týždňov po oznámení uvedenom v prvom
pododseku svoje pôvodné rozhodnutie potvrdí alebo v súlade
s odsekom 3 prijme nové rozhodnutie.
Rada môže lehotu štyroch týždňov, ak si to vyžadujú osobitné
okolnosti prípadu, predĺžiť o ďalšie štyri týždne.
5.
Akékoľvek zneužitie tohto článku, najmä v súvislosti s roz
hodnutím orgánu pre bankovníctvo, ktoré nemá významné ale
bo podstatné fiškálne dôsledky, sa zakazuje ako nezlúčiteľné
s vnútorným trhom.

Článok 39
Rozhodovacie postupy
1.
Pred prijatím rozhodnutí ustanovených v tomto nariadení
orgán pre bankovníctvo informuje každého menovaného adre
sáta o svojom zámere prijať rozhodnutie, pričom stanoví lehotu,
v ktorej adresát môže vyjadriť svoje stanovisko k záležitosti a v plnej miere zohľadniť jej naliehavosť, zložitosť a prípadné následky.
To primerane platí vo vzťahu k odporúčaniam uvedeným v člán
ku 17 ods. 3.
2.
V rozhodnutiach orgánu pre bankovníctvo sa uvedú dôvo
dy, z ktorých sa vychádza.
3.
Adresáti rozhodnutí orgánu pre bankovníctvo sú informo
vaní o zákonných opravných prostriedkoch dostupných na zákla
de tohto nariadenia.
4.
Ak orgán pre bankovníctvo prijal rozhodnutie podľa člán
ku 18 ods. 3 alebo 4, preskúmava toto rozhodnutie v primera
ných intervaloch.
5.
Rozhodnutia, ktoré orgán pre bankovníctvo prijme podľa
článkov 17, 18 alebo 19, sa uverejnia a uvedie sa v nich totož
nosť dotknutého príslušného orgánu alebo finančnej inštitúcie
a hlavný obsah rozhodnutia, pokiaľ takéto zverejnenie nie je
v rozpore s oprávnenými záujmami finančných inštitúcií na
ochranu ich obchodného tajomstva alebo by mohlo vážne ohro
ziť správne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabili
tu celého finančného systému Únie alebo jeho časti.
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Článok 41

ORGANIZÁCIA

Vnútorné výbory a poroty

ODDIEL 1

1.
Rada orgánov dohľadu môže zriadiť vnútorné výbory alebo
poroty pre osobitné úlohy pridelené rade orgánov dohľadu a mô
že ustanoviť delegovanie niektorých jasne vymedzených úloh
a rozhodnutí na vnútorné výbory a poroty, riadiaca rada alebo
predsedu.

Rada orgánov dohľadu
Článok 40
Zloženie
1.

15.12.2010

Rada orgánov dohľadu sa skladá z:

a)

nehlasujúceho predsedu;

b)

najvyšších predstaviteľov vnútroštátnych orgánov verejnej
moci príslušných vykonávať dohľad nad úverovými inštitú
ciami v týchto členských štátoch, ktorí sa osobne stretnú as
poň dvakrát ročne;

c)

jedného nehlasujúceho zástupcu Komisie;

d)

jedného nehlasujúceho zástupcu Európskej centrálnej banky;

e)

jedného nehlasujúceho zástupcu ESRB;

f)

jedného nehlasujúceho zástupcu každého z dvoch ďalších eu
rópskych orgánov dohľadu.

2. Rada orgánov dohľadu zvoláva pravidelne aspoň dvakrát do
roka zasadnutia so Skupinou zainteresovaných strán
v bankovníctve.
3. Každý príslušný orgán zodpovedá za menovanie vlastného
náhradníka na vysokej úrovni, ktorý môže nahradiť člena rady or
gánov dohľadu uvedeného v odseku 1 písm. b) v prípade, že sa
táto osoba nemôže zúčastniť.
4. Ak orgán uvedený v odseku 1 písm. b) nie je centrálna ban
ka, člen rady orgánov dohľadu uvedený v odseku 1 písm. b) môže
prizvať nehlasujúceho zástupcu centrálnej banky členského štátu.
5. V členskom štáte, v ktorom je viac ako jeden orgán zodpo
vedný za vykonávanie dohľadu, sa tieto orgány dohodnú na spo
ločnom zástupcovi. Keď však otázka, o ktorej má rokovať rada
orgánov dohľadu, nepatrí do právomoci orgánu členského štátu,
ktorý zastupuje člen uvedený v odseku 1 písm. b), tento člen
môže prizvať nehlasujúceho zástupcu príslušného orgánu člen
ského štátu.
6. Na účely konania v rozsahu pôsobnosti smernice 94/19/ES
sprevádza člena rady orgánov dohľadu uvedeného v odseku 1
písm. b) v prípade potreby zástupca príslušných orgánov, ktoré
spravujú systémy ochrany vkladov v každom členskom štáte
a ktorý nemá hlasovacie právo.
7.
Rada orgánov dohľadu môže rozhodnúť o pripustení
pozorovateľov.
Výkonný riaditeľ sa môže zúčastniť na zasadnutiach rady orgá
nov dohľadu bez hlasovacieho práva.

2. Na účely článku 19 rada orgánov dohľadu zvolá na uľahče
nie nestranného urovnania sporu nezávislú porotu, ktorá pozo
stáva z predsedu a dvoch jej členov, ktorí nie sú zástupcami
príslušných orgánov, ktoré sú stranami sporu, a nie sú nijako za
interesovaní do sporu ani priamo napojení na dotknuté príslušné
orgány.
3. S výhradou článku 19 ods. 2 porota navrhne rozhodnutie
na konečné prijatie radou orgánov dohľadu v súlade s postupom
stanoveným v článku 44 ods. 1 treťom pododseku.
4. Rokovací poriadok poroty uvedenej v odseku 2 prijme rada
orgánov dohľadu.

Článok 42
Nezávislosť
Pri vykonávaní úloh zverených na základe tohto nariadenia pred
seda a hlasujúci členovia rady orgánov dohľadu konajú nezávisle
a objektívne a výhradne v záujme Únie ako celku a nepožadujú
ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlá
dy členského štátu alebo od akýchkoľvek iných verejných alebo
súkromných subjektov.
Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie ani žiadne iné verejné či
súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov rady orgánov
dohľadu pri plnení ich povinností.

Článok 43
Úlohy
1.
Rada orgánov dohľadu usmerňuje prácu orgánu pre ban
kovníctvo a je poverená prijímaním rozhodnutí uvedených v ka
pitole II.
2.
Rada orgánov dohľadu prijíma stanoviská, odporúčania
a rozhodnutia a vydáva rady uvedené v kapitole II.
3.

Rada orgánov dohľadu menuje predsedu.

4.
Rada orgánov dohľadu prijme pred 30. septembrom každé
ho roku na základe návrhu riadiacej rady pracovný program or
gánu pre bankovníctvo na nasledujúci rok a predloží ho na
vedomie Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.
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Pracovný program sa prijme bez toho, aby bol dotknutý ročný
rozpočtový postup a uverejní sa.

3.
Rada orgánov dohľadu prijme a uverejní svoj rokovací
poriadok.

5.
Na základe návrhu riadiacej rady prijme rada orgánov do
hľadu výročnú správu o činnosti orgánu pre bankovníctvo vrá
tane výkonu povinností predsedu na základe návrhu správy podľa
článku 53 ods. 7 a každoročne do 15. júna predloží túto správu
Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Eu
rópskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Správa sa
uverejní.

4. V rokovacom poriadku sa podrobne vymedzia ustanovenia,
ktorými sa riadi hlasovanie a v prípade potreby pravidlá upravu
júce kvóra. Nehlasujúci členovia a pozorovatelia s výnimkou
predsedu a výkonného riaditeľa sa v rámci rady orgánov dohľadu
nezúčastňujú na rozhovoroch týkajúcich sa jednotlivých finanč
ných inštitúcií, pokiaľ sa neustanovuje inak v článku 75 ods. 3 ale
bo v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

6. Rada orgánov dohľadu prijíma viacročný pracovný program
orgánu pre bankovníctvo a predkladá ho na vedomie Európske
mu parlamentu, Rade a Komisii.

ODDIEL 2

Viacročný pracovný program sa prijme bez toho, aby bol dotknu
tý ročný rozpočtový postup a uverejní sa.
7.
Rada orgánov dohľadu prijíma rozpočet v súlade
s článkom 63.
8.
Rada orgánov dohľadu vykonáva disciplinárnu právomoc
nad predsedom a výkonným riaditeľom a môže ich odvolať
z funkcie v súlade s článkom 48 ods. 5 alebo článkom 51 ods. 5.

Článok 44
Rozhodovanie
1.
Rozhodnutia rady orgánov dohľadu sa prijímajú jednodu
chou väčšinou jej členov. Každý člen má jeden hlas.
Pokiaľ ide akty uvedené v článkoch 10 až 16 a opatrenia a roz
hodnutia prijímané podľa článku 9 ods. 5 tretieho pododseku
a kapitoly VI a odchylne od prvého pododseku tohto odseku rada
orgánov dohľadu prijíma rozhodnutia na základe kvalifikovanej
väčšiny svojich členov, ako sa vymedzuje v článku 16 ods. 4
Zmluvy o Európskej únii a v článku 3 Protokolu (č. 36) o pre
chodných ustanoveniach.
Pokiaľ ide o rozhodnutia podľa článku 19 ods. 3, rozhodnutia pri
jaté orgánom konsolidovaného dohľadu a rozhodnutie navrhnu
té porotou sa považujú za prijaté, ak ich schváli jednoduchá
väčšina, pokiaľ ich nezamietnu členovia, ktorí tvoria blokujúcu
menšinu hlasov v zmysle v článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej
únii a článku 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach.
Pokiaľ ide o všetky ostatné rozhodnutia podľa článku 19 ods. 3,
rozhodnutia navrhnuté porotou sa prijímajú jednoduchou väčši
nou členov rady orgánov dohľadu. Každý člen má jeden hlas.
2.
Zasadnutia rady orgánov dohľadu zvoláva predseda z vlast
ného podnetu alebo na žiadosť jednej tretiny jej členov a vedie ich
predseda.

Riadiaca rada

Článok 45
Zloženie
1.
Riadiaca rada sa skladá z predsedu a šiestich ďalších členov
rady orgánov dohľadu zvolených hlasujúcimi členmi a z hlasujú
cich členov rady orgánov dohľadu.
S výnimkou predsedu má každý člen riadiacej rady zástupcu,
ktorý ho môže zastúpiť, ak sa člen riadiacej rady nemôže
zúčastniť.
Funkčné obdobie členov volených radou orgánov dohľadu je dva
a pol roka. Môže sa raz predĺžiť. Zloženie riadiacej rady je vyvá
žené a proporčné a odráža Úniu ako celok. Mandáty sa prekrýva
jú a uplatňuje sa vhodný systém rotácie.
2.
Rozhodnutia riadiacej rady sa prijímajú na základe väčšiny
prítomných členov. Každý člen má jeden hlas.
Výkonný riaditeľ a zástupca Komisie sa bez hlasovacieho práva
zúčastňujú na zasadnutiach riadiacej rady.
Zástupca Komisie má právo hlasovať o záležitostiach uvedených
v článku 63.
Riadiaca rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.
3. Zasadnutia riadiacej rady zvoláva predseda z vlastného pod
netu alebo na žiadosť aspoň tretiny jeho členov a vedie ich
predseda.
Riadiaca rada sa schádza vždy pred zasadnutím rady orgánov do
hľadu a tak často, ako to riadiaca rada považuje za potrebné. Ria
diaca rada zasadá aspoň päťkrát ročne.
Členom riadiacej rady môžu podľa rokovacieho poriadku
4.
pomáhať poradcovia alebo experti. Nehlasujúci členovia s výnim
kou výkonného riaditeľa sa nezúčastňujú na žiadnych rokova
niach riadiacej rady o jednotlivých finančných inštitúciách.
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Článok 46
Nezávislosť

15.12.2010

Predseda je zodpovedný za prípravu práce rady orgánov dohľadu
a predsedá zasadnutiam rady orgánov dohľadu a riadiacej rady.

Členovia riadiacej rady konajú nezávisle a objektívne a výhradne
v záujme Únie ako celku a nepožadujú ani neprijímajú pokyny od
inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády členského štátu alebo od
akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

2. Predsedu menuje rada orgánov dohľadu na základe zásluh,
kvalifikácie, znalosti finančných inštitúcií a trhov a skúseností sú
visiacich s finančným dohľadom a reguláciou prostredníctvom
otvoreného výberového konania.

Ani členské štáty, inštitúcie alebo orgány Únie, ani žiadne iné ve
rejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov ria
diacej rady pri výkone ich úloh.

Európsky parlament môže potom, čo vypočul kandidáta, ktoré
ho vybrala rada orgánov dohľadu, namietať voči vymenovaniu tej
to osoby, a to pred tým, ako sa ujme svojej funkcie, a do jedného
mesiaca po tom, čo ho vybrala rada orgánov dohľadu.

Článok 47
Úlohy

Rada orgánov dohľadu zvolí zo svojich členov aj náhradníka,
ktorý zastáva funkciu predsedu v jeho neprítomnosti. Tento ná
hradník nesmie byť zvolený spomedzi členov riadiacej rady.

1. Riadiaca rada zaistí, aby orgán pre bankovníctvo plnil svoje
poslanie a vykonával úlohy, ktoré mu boli pridelené v súlade
s týmto nariadením.

3. Funkčné obdobie predsedu je päť rokov a môže sa raz
predĺžiť.

2.
Riadiaca rada navrhuje na schválenie rade orgánov dohľadu
ročný a viacročný pracovný program.

4. V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich skončeniu
päťročného funkčného obdobia predsedu rada orgánov dohľadu
posúdi:

3.
Riadiaca rada vykonáva svoje rozpočtové právomoci v sú
lade s článkami 63 a 64.
4.
Riadiaca rada prijme plán politiky zamestnanosti orgánu
pre bankovníctvo a podľa článku 68 ods. 2 potrebné vykonávacie
opatrenia týkajúce sa Služobného poriadku úradníkov Európ
skych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“).
5. Riadiaca rada prijme osobitné ustanovenia týkajúce sa prá
va prístupu k dokumentom orgánu pre bankovníctvo v súlade
s článkom 72.
6. Riadiaca rada na základe návrhu správy uvedeného v člán
ku 53 ods. 7 predkladá návrh výročnej správy o činnostiach or
gánu pre bankovníctvo, ako aj o povinnostiach predsedu, na
schválenie rade orgánov dohľadu.
7.

Riadiaca rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.

8.
Riadiaca rada menuje a odvoláva členov odvolacej rady
v súlade s článkom 58 ods. 3 a 5.

a)

výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich
dosiahnutia;

b)

povinnosti a požiadavky orgánu pre bankovníctvo v nasle
dujúcich rokoch.

Rada orgánov dohľadu môže na základe hodnotenia raz predĺžiť
funkčné obdobie predsedu, čo však podlieha potvrdeniu Európ
skym parlamentom.
Predsedu môže odvolať z funkcie len Európsky parlament
5.
po rozhodnutí rady orgánov dohľadu.
Predseda nesmie rade orgánov dohľadu brániť v prediskutovaní
záležitostí týkajúcich sa predsedu, najmä pokiaľ ide o potrebu
jeho odvolania, a nezúčastňuje sa na rokovaniach týkajúcich sa ta
kýchto záležitostí.

Článok 49
Nezávislosť

ODDIEL 3

Predseda

Článok 48

Bez toho, aby bola dotknutá úloha rady orgánov dohľadu v súvi
slosti s úlohami predsedu, predseda nepožaduje ani neprijíma po
kyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády členského štátu
alebo od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných
subjektov.

Menovanie a úlohy
1.
Orgán pre bankovníctvo zastupuje predseda, ktorým je ne
závislý odborník zamestnaný na plný úväzok.

Členské štáty, inštitúcie a orgány Únie ani žiadne iné verejné či sú
kromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať predsedu pri výkone
jeho úloh.
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V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 68 je
predseda po ukončení služobného pomeru naďalej viazaný povin
nosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie urči
tých funkcií alebo výhod.
Článok 50
Podávanie správ
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Článok 52
Nezávislosť
Bez toho, aby bola dotknutá úloha riadiacej rady a rady orgánov
dohľadu v súvislosti s úlohami výkonného riaditeľa, výkonný ria
diteľ nepožaduje ani neprijíma pokyny od inštitúcií alebo orgá
nov Únie, od vlády členského štátu alebo od akýchkoľvek iných
verejných alebo súkromných subjektov.

1.
Európsky parlament a Rada môžu predsedu alebo jeho ná
hradníka vyzvať, aby predložil vyhlásenie, pričom v plnom roz
sahu zachovávajú jeho nezávislosť. Predseda predkladá vyhlásenie
pred Európskym parlamentom a odpovedá na všetky otázky kla
dené jeho poslancami vždy, keď je o to požiadaný.

Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie ani žiadne iné verejné či
súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať výkonného riaditeľa
pri plnení jeho úloh.

2.
Predseda na požiadanie a aspoň 15 dní pred podaním vy
hlásenia uvedeného v odseku 1 predkladá Európskemu parlamen
tu správu v písomnej forme týkajúcu sa hlavných činností orgánu
pre bankovníctvo.

V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 68 je vý
konný riaditeľ po ukončení služobného pomeru naďalej viazaný
povinnosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie
určitých funkcií alebo výhod.

3.
Okrem informácií uvedených v článkoch 11 až 18 a člán
koch 20 a 33 správa obsahuje aj všetky relevantné informácie,
ktoré ad hoc požaduje Európsky parlament.

Článok 53
Úlohy

ODDIEL 4

Výkonný riaditeľ
Článok 51
Menovanie
1.
Orgán pre bankovníctvo riadi výkonný riaditeľ, ktorým je
nezávislý odborník na plný úväzok.
2.
Výkonného riaditeľa vymenuje po potvrdení Európskym
parlamentom rada orgánov dohľadu na základe zásluh, kvalifiká
cie, znalosti finančných inštitúcií a trhov a skúseností súvisiacich
s finančným dohľadom, reguláciou a manažérskymi skúsenosťa
mi prostredníctvom otvoreného výberového konania.
3.
Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov a môže
sa raz predĺžiť.
4. V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich ukončeniu
funkčného obdobia výkonného riaditeľa rada orgánov dohľadu
zhodnotí najmä:
a)

výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich
dosiahnutia;

b)

povinnosti a požiadavky orgánu pre bankovníctvo v nasle
dujúcich rokoch.

Rada orgánov dohľadu na základe hodnotenia uvedeného v pr
vom pododseku môže raz predĺžiť funkčné obdobie výkonného
riaditeľa.
5.
Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie iba na zákla
de rozhodnutia rady orgánov dohľadu.

1. Výkonný riaditeľ je poverený riadením orgánu pre bankov
níctvo a pripravuje prácu riadiacej rady.
2.
Výkonný riaditeľ zodpovedá za implementáciu ročného
pracovného programu orgánu pre bankovníctvo pod vedením
rady orgánov dohľadu a pod kontrolou riadiacej rady.
3.
Výkonný riaditeľ prijíma potrebné opatrenia, a to prijatie
vnútorných administratívnych pokynov a uverejňovanie oznáme
ní s cieľom zabezpečiť fungovanie orgánu pre bankovníctvo v sú
lade s týmto nariadením.
4.
Výkonný riaditeľ vypracuje viacročný pracovný program,
ako sa uvádza v článku 47 ods. 2.
5. Výkonný riaditeľ každý rok do 30. júna pripraví pracovný
program orgánu pre bankovníctvo na nasledujúci rok, ako sa uvá
dza v článku 47 ods. 2.
6. Výkonný riaditeľ zostaví predbežný návrh rozpočtu orgánu
pre bankovníctvo podľa článku 63 a plní rozpočet orgánu pre
bankovníctvo podľa článku 64.
7. Výkonný riaditeľ každý rok pripraví návrh správy s oddie
lom týkajúcim sa činností orgánu pre bankovníctvo v oblasti re
gulácie a dohľadu a oddielom týkajúcim sa finančných
a administratívnych záležitostí.
8. Výkonný riaditeľ vykonáva vo vzťahu k zamestnancom or
gánu pre bankovníctvo právomoci ustanovené v článku 68 a ria
di záležitosti týkajúce sa zamestnancov.
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KAPITOLA IV

SPOLOČNÉ SUBJEKTY EURÓPSKYCH ORGÁNOV DOHĽADU

ODDIEL 1

15.12.2010

4.
Spoločný výbor prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.
V rokovacom poriadku sa môžu uviesť ďalší účastníci zasadnutí
spoločného výboru.
Spoločný výbor sa stretáva aspoň raz za dva mesiace.

Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu
Článok 56
Spoločné stanoviská a spoločné akty

Článok 54
Zriadenie
1.
Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor európskych orgánov
dohľadu.
2.
Spoločný výbor slúži ako fórum, na ktorom orgán pre ban
kovníctvo pravidelne a úzko spolupracuje a zaisťuje medzisekto
rovú konzistentnosť s Európskym orgánom dohľadu (Európskym
orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnan
cov) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre
cenné papiere a trhy), najmä pokiaľ ide o:
— finančné konglomeráty,
— účtovníctvo a audit,
— mikroprudenciálne analýzy medzisektorového vývoja, rizík
a slabých miest finančnej stability,

Orgán pre bankovníctvo v rozsahu svojich úloh uvedených v ka
pitole II, a najmä vzhľadom na vykonávanie smernice
2002/87/ES, dosiahne v prípade potreby spoločné stanoviská
s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre po
isťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskym
orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere
a trhy).
Akty podľa článkov 10 až 15, 17, 18 alebo 19 tohto nariadenia
v súvislosti s uplatňovaním smernice 2002/87/ES a všetkých
ostatných aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré takisto
spadajú do rozsahu pôsobnosti Európskeho orgánu dohľadu (Eu
rópskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie za
mestnancov) alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho
orgánu pre cenné papiere a trhy), prijíma podľa potreby súčasne
orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán dohľadu (Európsky or
gán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)
a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy).

— retailové investičné produkty,
Článok 57

— opatrenia v boji proti praniu špinavých peňazí a
— výmenu informácií s ESRB a prehlbovanie vzťahu medzi
ESRB a ESA.
Spoločný výbor má k dispozícii osobitný personál, ktorý
3.
poskytnú ESA konajúce ako sekretariát. Orgán pre bankovníctvo
prispieva primeranými zdrojmi k administratívnym výdavkom
a výdavkom na infraštruktúru a prevádzku.
Ak finančná inštitúcia vykonáva činnosť v rôznych sekto
4.
roch, spoločný výbor rieši spory v súlade s článkom 56.

Podvýbory
1.
Na účely článku 56 sa zriadi podvýbor spoločného výboru
pre finančné konglomeráty.
2. Podvýbor sa skladá z jednotlivcov uvedených v článku 55
ods. 1 a jedného zástupcu na vysokej úrovni zo súčasných za
mestnancov daného príslušného orgánu z každého členského
štátu.
3. Podvýbor si spomedzi svojich členov zvolí predsedu, ktorý
je súčasne členom spoločného výboru.

Článok 55
Zloženie

4.

1.
Spoločný výbor sa skladá z predsedov ESA a v prípade po
treby z predsedu každého podvýboru zriadeného podľa
článku 57.

ODDIEL 2

Odvolacia rada

2.
Výkonný riaditeľ, zástupca Komisie a ESRB sa ako pozoro
vatelia pozývajú na zasadnutia spoločného výboru, ako aj podvý
borov uvedených v článku 57.
3.
Predseda spoločného výboru je menovaný na princípe roč
nej rotácie z predsedov ESA. Predseda spoločného výboru je pod
predsedom ESRB.

Spoločný výbor môže zriadiť ďalšie podvýbory.

Článok 58
Zloženie a fungovanie
1.

Odvolacia rada je spoločným subjektom ESA.
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2.
Odvolacia rada sa skladá zo šiestich členov a šiestich ná
hradníkov, ktorými sú jednotlivci s vysokým renomé, preukáza
nými náležitými vedomosťami a odbornými skúsenosťami
vrátane skúseností z oblasti dohľadu na dostatočne vysokej úrov
ni v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, dôchodkového poiste
nia zamestnancov, trhov s cennými papiermi alebo iných
finančných služieb, s výnimkou súčasných zamestnancov prísluš
ných orgánov alebo iných vnútroštátnych inštitúcií alebo inštitú
cií Únie zapojených do činností orgánu pre bankovníctvo.
Odvolacia rada má dostatočné znalosti v oblasti práva, aby mo
hla poskytovať odborné právne poradenstvo o zákonnosti vyko
návania právomocí orgánu pre bankovníctvo.
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2.
Členovia odvolacej rady sa nemôžu zúčastňovať na odvola
cích konaniach, ak na nich majú akýkoľvek osobný záujem, ale
bo ak boli v minulosti zapojení do konania ako zástupcovia jednej
zo strán, alebo ak sa podieľali na rozhodnutí, ktoré je predmetom
odvolania.
3.
Ak sa člen odvolacej rady z jedného z dôvodov uvedených
v odsekoch 1 a 2 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu domnieva,
že iný člen odvolacej rady by sa nemal zúčastniť na ktoromkoľ
vek z odvolacích konaní, zodpovedajúcim spôsobom o tom in
formuje odvolaciu radu.

Odvolacia rada určí svojho predsedu.

4. Každá strana odvolacieho konania môže namietať proti úča
sti člena odvolacej rady z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v od
sekoch 1 a 2 alebo pri podozrení zo zaujatosti.

3.
Dvoch členov odvolacej rady a dvoch náhradníkov menuje
riadiaca rada orgánu pre bankovníctvo z užšieho zoznamu navr
hnutého Komisiou na základe verejnej výzvy na vyjadrenie záuj
mu uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie a po porade
s radou orgánov dohľadu.

Námietka sa nemôže zakladať na štátnej príslušnosti členov a nie
je prípustná ani v prípade, ak strana odvolacieho konania, hoci si
bola vedomá dôvodov na podanie námietky, napriek tomu vyko
nala procesný úkon iný ako podanie námietky proti zloženiu od
volacej rady.

Ostatní členovia sú menovaní v súlade s nariadením (EÚ) č.
1094/2010 a nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

5.
Odvolacia rada rozhodne o opatreniach, ktoré sa majú pri
jať v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 bez účasti dotknu
tého člena.

4.
Funkčné obdobie členov odvolacej rady je päť rokov. Toto
obdobie sa môže raz predĺžiť.

5.
Člen odvolacej rady, ktorého menovala riadiaca rada orgá
nu pre bankovníctvo, nemôže byť odvolaný počas funkčného ob
dobia, pokiaľ nebol uznaný vinným zo závažného pochybenia
a riadiaca rada o tom rozhodlo po porade s radou orgánov
dohľadu.

6.
Rozhodnutia odvolacej rady sa prijímajú na základe väčši
ny aspoň štyroch z jej šiestich členov. Keď rozhodnutie, ktoré je
predmetom odvolania, patrí do rozsahu pôsobnosti tohto naria
denia, táto rozhodujúca väčšina zahŕňa aspoň jedného z dvoch
členov odvolacej rady, ktorých vymenoval orgán pre
bankovníctvo.
7.

Odvolaciu radu zvoláva v prípade potreby jej predseda.

Na účely prijatia takéhoto rozhodnutia nahradí príslušného člena
odvolacej rady jeho náhradník. Pokiaľ sa samotný náhradník na
chádza v podobnej situácii, predseda orgánu pre bankovníctvo
navrhne náhradu z dostupných náhradníkov.
6.
Členovia odvolacej rady sa zaväzujú konať nezávisle a vo
verejnom záujme.
Na tento účel vydajú vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o záuj
moch, pričom uvedú, že neexistujú záujmy, ktoré by sa mohli po
važovať za poškodzujúce ich nezávislosť alebo akékoľvek iné
priame alebo nepriame záujmy, ktoré sa by sa mohli považovať
za poškodzujúce ich nezávislosť.
Tieto vyhlásenia sa vydajú každý rok v písomnej forme a zverej
nia sa.

KAPITOLA V
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

8.
ESA poskytnú odvolacej rade prostredníctvom spoločného
výboru náležitú prevádzkovú a administratívnu podporu.

Článok 60
Odvolania

Článok 59
Nezávislosť a nestrannosť
1.
Členovia odvolacej rady sú nezávislí pri prijímaní svojich
rozhodnutí. Nie sú viazaní žiadnymi pokynmi. Nemôžu vykoná
vať ďalšie úlohy v orgáne pre bankovníctvo, jeho riadiacej rade
alebo rade orgánov dohľadu.

1.
Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane príslušných
orgánov sa môže odvolať proti rozhodnutiu orgánu pre bankov
níctvo uvedenému v článkoch 17, 18 a 19 a akémukoľvek inému
rozhodnutiu, ktoré prijal orgán pre bankovníctvo podľa aktov
Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré je určené tejto osobe, ale
bo proti rozhodnutiu, ktoré je, hoci vo forme rozhodnutia urče
nému inej osobe, v priamom a individuálnom záujme danej
osoby.
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2.
Odvolanie spolu s odôvodnením sa predkladá orgánu pre
bankovníctvo písomne do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia
rozhodnutia dotknutej osobe alebo, ak oznámenie neexistuje, odo
dňa, keď orgán pre bankovníctvo svoje rozhodnutie uverejnil.

KAPITOLA VI
FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 62

Odvolacia rada rozhodne o odvolaní do dvoch mesiacov po pred
ložení odvolania.
Odvolanie predložené podľa odseku 1 nemá odkladný
3.
účinok.
Odvolacia rada však môže pozastaviť uplatňovanie sporného roz
hodnutia, ak sa domnieva, že si to okolnosti vyžadujú.
4.
Ak je odvolanie prípustné, odvolacia rada preskúma, či je
náležite odôvodnené. Odvolacia rada vyzve strany odvolacieho
konania, aby v rámci stanovených lehôt predložili pripomienky
k jej vlastným oznámeniam alebo k oznámeniam iných strán od
volacieho konania. Strany odvolacieho konania majú právo na ús
tnu prezentáciu.
5.
Odvolacia rada môže potvrdiť rozhodnutie, ktoré prijal prí
slušný orgán orgánu pre bankovníctvo, alebo prípad postúpiť prí
slušnému orgánu v rámci orgánu pre bankovníctvo. Uvedený
orgán je viazaný rozhodnutím odvolacej rady a tento orgán prij
me v súvislosti s dotknutým prípadom zmenené a doplnené
rozhodnutie.
6.

Odvolacia rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.

7.
Rozhodnutia, ktoré prijala odvolacia rada, sa odôvodnia
a orgán pre bankovníctvo ich uverejní.

Rozpočet orgánu pre bankovníctvo
1.
Príjmy orgánu pre bankovníctvo, ktorý je európskym orgá
nom v súlade s článkom 185 nariadenia Rady (ES, Euratom)
č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré
sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1)
(ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), sa skladajú
najmä z akejkoľvek kombinácie týchto zdrojov:
a)

povinných príspevkov vnútroštátnych orgánov verejnej moci
zodpovedných za dohľad nad finančnými inštitúciami, pri
čom príspevky sa určia podľa vzorca na základe váhy hlasov
stanoveného v článku 3 ods. 3 Protokolu (č. 36) o prechod
ných ustanoveniach. Na účely tohto článku sa článok 3 od
s. 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach naďalej
uplatňuje aj po termíne 31. októbra 2014, ktorý je v uvede
nom článku stanovený;

b)

dotácie Únie zaúčtovanej do všeobecného rozpočtu Európ
skej únie (oddiel týkajúci sa Komisie);

c)

všetkých poplatkov zaplatených orgánu pre bankovníctvo
v prípadoch uvedených v príslušných nástrojoch práva Únie.

2.
Medzi výdavky orgánu pre bankovníctvo patria aspoň vý
davky na zamestnancov, odmeny, infraštruktúru, odbornú prípra
vu a administratívne a prevádzkové výdavky.
3.

Článok 61
Žaloba podaná na Súdny dvor Európskej únie
1.
Proti rozhodnutiu odvolacej rady alebo rozhodnutiu orgá
nu pre bankovníctvo v prípadoch, keď neexistuje právo odvolať sa
na odvolaciu radu, možno podať žalobu na Súdny dvor Európ
skej únie v súlade s článkom 263 ZFEÚ.
2.
Členské štáty a inštitúcie Únie, ako aj každá fyzická alebo
právnická osoba môžu v súlade s článkom 263 ZFEÚ podať na
Súdny dvor Európskej únie odvolanie proti rozhodnutiam orgá
nu pre bankovníctvo.
3.
V prípade, že orgán pre bankovníctvo má povinnosť konať
a neprijme rozhodnutie, môže sa Súdnemu dvoru Európskej únie
podať žaloba pre nečinnosť v súlade s článkom 265 ZFEÚ.
Od orgánu pre bankovníctvo sa vyžaduje, aby prijal po
4.
trebné opatrenia na dodržanie rozsudku Súdneho dvora Európ
skej únie.

15.12.2010

Príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

4.
Odhady všetkých príjmov a výdavkov orgánu pre bankov
níctvo sa pripravujú pre každý rozpočtový rok zodpovedajúci ka
lendárnemu roku a predkladajú sa v rozpočte orgánu pre
bankovníctvo.

Článok 63
Zostavenie rozpočtu
1.
Výkonný riaditeľ do 15. februára každého roka vypracuje
návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov na nasledujúci roz
počtový rok a predloží ho spolu s plánom stavu zamestnancov
predloží riadiacej rade a rade orgánov dohľadu. Rada orgánov do
hľadu každý rok na základe návrhu výkazu, ktorý zostavil vý
konný riaditeľ a schválila riadiaca rada, vypracuje výkaz odhadov
príjmov a výdavkov orgánu pre bankovníctvo na nasledujúci roz
počtový rok. Tento výkaz odhadov vrátane návrhu plánu stavu
zamestnancov predloží rada orgánov dohľadu Komisii do
31. marca. Pred prijatím výkazu odhadov musí návrh vypracova
ný výkonným riaditeľom schváliť riadiaca rada.
(1) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
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2.
Výkaz odhadov predloží Komisia Európskemu parlamentu
a Rade (ďalej spoločne len „rozpočtový orgán“) spolu s návrhom
rozpočtu Európskej únie.

4.
Riadiaca rada predloží stanovisko k účtovnej závierke orgá
nu pre bankovníctvo.

3.
Komisia na základe výkazu odhadov zapracuje do návrhu
rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné
vzhľadom na plán stavu zamestnancov a výšku dotácie, ktorá sa
má účtovať zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade
s článkami 313 a 314 ZFEÚ.

Výkonný riaditeľ predloží túto účtovnú závierku spolu so
5.
stanoviskom riadiacej rady do 1. júla po ukončení rozpočtového
roku členom rady orgánov dohľadu, Európskemu parlamentu, Ra
de, Komisii a Dvoru audítorov.

4.
Rozpočtový orgán prijme plán stavu zamestnancov pre or
gán pre bankovníctvo. Rozpočtový orgán schváli rozpočtové pro
striedky na dotáciu orgánu pre bankovníctvo.
5.
Rozpočet orgánu pre bankovníctvo prijme rada orgánov
dohľadu. Stane sa konečným po záverečnom prijatí všeobecného
rozpočtu Európskej únie. V prípade potreby sa zodpovedajúcim
spôsobom upraví.
6.
Riadiaca rada bezodkladne oznámi rozpočtovému orgánu
svoj zámer vykonať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať význam
ný finančný vplyv na financovanie jeho rozpočtu, najmä každý
projekt týkajúci sa majetku, ako je prenájom alebo kúpa budov.
Informuje o ňom Komisiu. Ak niektorá pobočka rozpočtového
orgánu plánuje vydať stanovisko, v lehote dvoch týždňov od pri
jatia informácií o projekte oznámi orgánu pre bankovníctvo svoj
zámer vydať takéto stanovisko. Ak orgán pre bankovníctvo ne
dostane odpoveď, môže pokračovať v plánovanej operácii.
7.
Počas prvého roka fungovania orgánu pre bankovníctvo,
ktorý sa končí 31. decembra 2011, podlieha financovanie orgá
nu pre bankovníctvo zo strany Únie dohode s rozpočtovým or
gánom, ako sa ustanovuje v bode 47 medziinštitucionálnej
dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom
hospodárení.
Článok 64
Plnenie a kontrola rozpočtu
1.
Výkonný riaditeľ koná ako schvaľujúci úradník a plní roz
počet orgánu pre bankovníctvo.
2.
Do 1. marca po ukončení každého rozpočtového roku úč
tovník orgánu pre bankovníctvo predloží účtovníkovi Komisie
a Dvoru audítorov predbežné účtovné výkazy spolu so správou
o rozpočtovom a finančnom hospodárení počas rozpočtového
roku. Účtovník orgánu pre bankovníctvo pošle správu o rozpoč
tovom a finančnom hospodárení aj členom rady orgánov dohľa
du, Európskemu parlamentu a Rade do 31. marca nasledujúceho
roku.
Účtovník Komisie následne skonsoliduje predbežné účty inštitú
cií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 naria
denia o rozpočtových pravidlách.
3.
Výkonný riaditeľ po tom, ako dostane pripomienky Dvora
audítorov k predbežným účtovným výkazom orgánu pre bankov
níctvo v súlade s článkom 129 nariadenia o rozpočtových pravi
dlách, konajúc na vlastnú zodpovednosť zostaví účtovnú závierku
orgánu pre bankovníctvo a predloží ju na posúdenie riadiacej
rade.

6.

Účtovná závierka sa uverejní.

Výkonný riaditeľ pošle Dvoru audítorov odpoveď na jeho
7.
pripomienky do 30. septembra. Kópiu tejto odpovede pošle aj ria
diacej rade a Komisii.
8.
Výkonný riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na po
žiadanie a podľa ustanovenia v článku 146 ods. 3 nariadenia
o rozpočtových pravidlách všetky informácie potrebné pre bez
problémové uplatnenie postupu udeľovania absolutória na daný
rozpočtový rok.
9.
Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej na zá
klade kvalifikovanej väčšiny pred 15. májom roku N + 2 udelí or
gánu pre bankovníctvo absolutórium za plnenie rozpočtu vrátane
príjmov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a od prísluš
ných orgánov za rozpočtový rok N.

Článok 65
Finančné pravidlá
Finančné pravidlá uplatniteľné na orgán pre bankovníctvo prijme
riadiaca rada po porade s Komisiou. Tieto pravidlá sa nemôžu od
chyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002
z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre
subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom)
č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na
všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), pokiaľ si to ne
vyžadujú osobitné prevádzkové potreby pre fungovanie orgánu
pre bankovníctvo a iba s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

Článok 66
Opatrenia proti podvodom
1. Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákon
ným činnostiam sa na orgán pre bankovníctvo bez obmedzenia
uplatňuje nariadenie (ES) č. 1073/1999.
2.
Orgán pre bankovníctvo pristúpi k Medziinštitucionálnej
dohode, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní vykonávaných
OLAF-om, a bezodkladne prijme náležité ustanovenia pre všet
kých zamestnancov orgánu pre bankovníctvo.
(1) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3.
V rozhodnutiach a dohodách o financovaní a z nich vyplý
vajúcich vykonávacích nástrojoch sa výslovne ustanovuje, že
Dvor audítorov a OLAF môžu v prípade potreby vykonať kon
troly na mieste u príjemcov peňažných prostriedkov vyplatených
orgánom pre bankovníctvo, ako aj zamestnancov zodpovedných
za prideľovanie týchto finančných prostriedkov.

15.12.2010

ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pre orgán pre bankovníctvo na
zmluvnom základe, podliehajú požiadavkám zachovávať slu
žobné tajomstvo podľa článku 339 ZFEÚ a príslušných ustano
vení v právnych predpisoch Únie aj v prípade skončenia ich
funkčných povinností.
Uplatňuje sa na nich článok 16 služobného poriadku.

KAPITOLA VII
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 67
Výsady a imunity
Na orgán pre bankovníctvo a jeho zamestnancov sa uplatňuje
Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie pripojený
k Zmluve o Európskej únii a k ZFEÚ.
Článok 68
Zamestnanci
1.
Na zamestnancov orgánu pre bankovníctvo vrátane jeho
výkonného riaditeľa a predsedu sa uplatňuje služobný poriadok,
podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov a pravidlá
prijaté spoločne s inštitúciami Únie na účel ich uplatňovania.
2.
Riadiaca rada po dohode s Komisiou prijme potrebné vyko
návacie opatrenia v súlade s ustanoveniami uvedenými v člán
ku 110 služobného poriadku.
3.
Orgán pre bankovníctvo vo vzťahu ku všetkým svojim za
mestnancom vykonáva právomoci zverené menovaciemu orgá
nu na základe služobného poriadku a orgánu oprávnenému na
uzatváranie zmlúv podľa podmienok zamestnávania ostatných
zamestnancov.
4.
Riadiaca rada prijme ustanovenia s cieľom umožniť dočas
né vyslanie vnútroštátnych expertov z členských štátov do orgá
nu pre bankovníctvo.
Článok 69
Zodpovednosť orgánu pre bankovníctvo
1. Orgán pre bankovníctvo v prípade nezmluvnej zodpoved
nosti nahradí v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre
právne poriadky členských štátov všetky škody, ktoré spôsobil
alebo ktoré spôsobili jeho zamestnanci pri plnení svojich povin
ností. Súdny dvor Európskej únie má jurisdikciu pre každý spor
týkajúci sa nápravy takejto škody.
2.
Osobná finančná zodpovednosť a disciplinárna zodpoved
nosť zamestnancov orgánu pre bankovníctvo voči orgánu pre
bankovníctvo sa riadi príslušnými ustanoveniami uplatňovanými
na zamestnancov orgánu pre bankovníctvo.

V súlade so služobným poriadkom je zamestnanec po ukončení
služobného pomeru naďalej viazaný povinnosťou správať sa
čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie určitých funkcií alebo
výhod.
Členské štáty, inštitúcie alebo orgány Únie ani žiadne iné verejné
či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať zamestnancov or
gánu pre bankovníctvo pri plnení ich úloh.
2.
Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje
trestné právo, žiadne dôverné informácie, ktoré dostanú osoby
uvedené v odseku 1 pri plnení svojich povinností, nemôžu byť
prezradené inej osobe alebo orgánu, s výnimkou informácií
v súhrnnej alebo zovšeobecnej forme, aby jednotlivé finančné in
štitúcie nebolo možné identifikovať.
Okrem toho, povinnosti na základe odseku 1 a prvého pododse
ku tohto odseku nebránia orgánu pre bankovníctvo a vnútroštát
nym orgánom dohľadu použiť informácie na presadzovanie aktov
uvedených v článku 1 ods. 2, a najmä pri právnych konaniach na
prijatie rozhodnutí.
3. Odseky 1 a 2 nebránia orgánu pre bankovníctvo vymieňať
si informácie s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v súlade s týmto
nariadením a ostatnými právnymi predpismi Únie uplatňovaný
mi na finančné inštitúcie.
Tieto informácie podliehajú podmienkam zachovávania služob
ného tajomstva uvedeným v odsekoch 1 a 2. Orgán pre bankov
níctvo v rokovacom poriadku stanoví praktické ustanovenia pre
vykonávanie pravidiel zachovávania dôvernosti uvedených v od
sekoch 1 a 2.
4.
Orgán pre bankovníctvo uplatňuje rozhodnutie Komisie
2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa
mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (1).
Článok 71
Ochrana údajov
Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov
týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa smernice
95/46/ES alebo povinností orgánu pre bankovníctvo týkajúce sa
spracovania osobných údajov podľa nariadenia (ES) č. 45/2001
pri plnení svojich povinností.
Článok 72

Článok 70
Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo
1.
Členovia rady orgánov dohľadu a riadiacej rady, výkonný
riaditeľ a zamestnanci orgánu pre bankovníctvo vrátane úradní
kov vyslaných členskými štátmi na dočasnom základe a všetky

Prístup k dokumentom
1. Na dokumenty, ktoré sú v držbe orgánu pre bankovníctvo,
sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.
(1) Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.
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2.
Riadiaca rada prijme do 31. mája 2011 praktické opatrenia
na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.
3.
Rozhodnutia, ktoré orgán pre bankovníctvo prijal na zákla
de článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001, môžu byť podľa po
treby predmetom sťažnosti podanej ombudsmanovi alebo
konania pred Súdnym dvorom Európskej únie po odvolaní pred
loženom odvolacej rade v súlade s podmienkami ustanovenými
v článkoch 228 a 263 ZFEÚ.
Článok 73
Opatrenia týkajúce sa jazykov
1.
Na orgán pre bankovníctvo sa uplatňuje nariadenie Rady
č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom
spoločenstve (1).

L 331/45

3.
Na základe príslušných ustanovení dohôd uvedených v od
sekoch 1 a 2 sa musia prijať opatrenia, ktorými sa špecifikuje
najmä charakter, rozsah a procedurálne aspekty zapojenia týchto
krajín uvedených v odseku 1 do práce orgánu pre bankovníctvo
vrátane ustanovení týkajúcich sa finančných príspevkov a zamest
nancov. Môžu sa v nich ustanoviť podmienky pre zastúpenie
v postavení pozorovateľa v rade orgánov dohľadu, ale musí sa za
istiť, že tieto krajiny sa nezúčastnia na rozhovoroch týkajúcich sa
jednotlivých finančných inštitúcií, s výnimkou prípadov, keď exi
stuje priamy záujem.

KAPITOLA VIII
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 76
Prípravné opatrenia

2.
Riadiaca rada rozhodne o vnútornom jazykovom režime
orgánu pre bankovníctvo.
3.
Prekladateľské služby potrebné pre fungovanie orgánu pre
bankovníctvo poskytne Prekladateľské stredisko pre orgány Eu
rópskej únie.
Článok 74

1.
Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a pred zriade
ním orgánu pre bankovníctvo CEBS úzko spolupracuje s Komi
siou na príprave nahradenia CEBS orgánom pre bankovníctvo.
2. Po zriadení orgánu pre bankovníctvo Komisia zodpovedá za
administratívne zriadenie a počiatočnú administratívnu prevádz
ku orgánu pre bankovníctvo, až kým orgán pre bankovníctvo ne
vymenuje výkonného riaditeľa.

Dohoda o ústredí
Potrebné ustanovenia týkajúce sa ubytovania, ktoré sa má zabez
pečiť pre orgán pre bankovníctvo v členskom štáte, v ktorom sa
nachádza jeho sídlo, a zariadenia, ktoré má dať tento členský štát
k dispozícii, ako aj osobitné pravidlá uplatňované v tomto člen
skom štáte na výkonného riaditeľa, členov riadiacej rady, zamest
nancov orgánu pre bankovníctvo a ich rodinných príslušníkov sa
ustanovujú v dohode o ústredí medzi orgánom pre bankovníctvo
a daným členským štátom uzatvorenej po získaní súhlasu riadia
cej rady.
Členský štát poskytne najlepšie možné podmienky na zaistenie
riadneho fungovania orgánu pre bankovníctvo vrátane viacjazyč
ného európsky orientovaného vzdelávania a vhodných doprav
ných spojení.
Článok 75
Účasť tretích krajín
1.
Na práci orgánu pre bankovníctvo sa môžu zúčastniť aj tre
tie krajiny, ktoré uzatvorili dohody s Úniou, čím prijali právne
predpisy Únie v oblastiach pôsobnosti orgánu pre bankovníctvo
uvedené v článku 1 ods. 2 a uplatňujú ich.

Komisia môže na tento účel až do času, keď výkonný riaditeľ pre
vezme svoje povinnosti na základe vymenovania radou orgánov
dohľadu v súlade článkom 51, dočasne poveriť jedného úradníka,
aby plnil funkcie výkonného riaditeľa. Toto obdobie je obmedze
né na čas potrebný na vymenovanie výkonného riaditeľa orgánu
pre bankovníctvo.
Dočasný výkonný riaditeľ môže schvaľovať všetky platby, na kto
ré sa vzťahujú úvery poskytnuté v rozpočte orgánu pre bankov
níctvo, pokiaľ sú schválené riadiacou radou, a môže uzatvárať
zmluvy vrátane pracovných zmlúv na základe prijatia plánu sta
vu zamestnancov.
3. Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté právomoci rady orgánov do
hľadu a riadiacej rady.
4.
Orgán pre bankovníctvo sa považuje za právneho nástupcu
CEBS. Ku dňu zriadenia orgánu pre bankovníctvo sa všetky aktí
va a pasíva a všetky neuzavreté činnosti CEBS automaticky pre
vedú na orgán pre bankovníctvo. CEBS zostaví výkaz poskytujúci
obraz o konečnom stave jeho aktív a pasív ku dňu uvedeného
prevodu. Tento výkaz preveria a schvália CEBS a Komisia.

Článok 77
2.
Orgán pre bankovníctvo môže spolupracovať s krajinami
uvedenými v odseku 1, ktoré uplatňujú právne predpisy uznané
za rovnocenné v oblastiach pôsobnosti orgánu pre bankovníctvo
a uvedené v článku 1 ods. 2, ako sa ustanovuje v medzinárodných
dohodách uzatvorených Úniou v súlade s článkom 216 ZFEÚ.
(1) Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.

Prechodné ustanovenia týkajúce sa zamestnancov
1.
Odchylne od článku 68 všetky pracovné zmluvy a dohody
o vyslaní, ktoré uzatvoril CEBS alebo jeho sekretariát a ktoré sú
platné 1. januára 2011, sú platné do dátumu uplynutia ich plat
nosti. Nemôžu sa predĺžiť.
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2.
Všetkým zamestnancom, ktorí majú zmluvy uvedené v od
seku 1, sa ponúkne možnosť uzatvoriť dočasnú pracovnú zmlu
vu podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných
zamestnancov na rôznych stupňoch, ako sa vymedzujú v pláne
stavu zamestnancov.

ii)

15.12.2010

nestrannosť, objektívnosť a autonómnosť orgánu pre
bankovníctvo;

b)

fungovanie kolégií orgánov dohľadu;

c)

pokrok dosiahnutý v rámci konvergencie v oblastiach pred
chádzania krízam, krízového riadenia a riešenia kríz, ako aj
mechanizmov financovania Únie;

d)

úloha orgánu pre bankovníctvo, pokiaľ ide o systémové
riziko;

e)

uplatňovanie
v článku 38;

f)

uplatňovanie záväznej mediácie ustanovenej v článku 19;

4.
Príslušné vnútroštátne predpisy týkajúce sa pracovných
zmlúv a iné príslušné nástroje sa naďalej uplatňujú na zamestnan
cov s predchádzajúcimi zmluvami, ktorí sa rozhodli nepožiadať
o dočasné pracovné zmluvy alebo ktorým neboli ponúknuté do
časné pracovné zmluvy v súlade s odsekom 2.

g)

postup výberu a menovania predsedu orgánu pre bankovníc
tvo, pri zvážení ďalšieho použitia užšieho zoznamu, ktorý
vypracuje Komisia.

Článok 78

a)

je vhodné pokračovať v oddelenom dohľade nad bankovníc
tvom, poisťovníctvom, dôchodkovým poistením zamestnan
cov, cennými papiermi a finančnými trhmi;

b)

je vhodné vykonávať obozretný dohľad a kontrolu obchod
nej činnosti oddelene alebo prostredníctvom toho istého or
gánu dohľadu;

Zmeny a doplnenia

c)

Rozhodnutie č. 716/2009/ES sa týmto mení a dopĺňa tak, že
CEBS sa vypúšťa zo zoznamu príjemcov uvedeného v oddiele
B prílohy k uvedenému rozhodnutiu.

je vhodné zjednodušiť a posilniť štruktúru ESFS s cieľom zvý
šiť súdržnosť medzi makroúrovňou a mikroúrovňou a me
dzi ESA;

d)

je vývoj ESFS v súlade s vývojom vo svete;

Článok 80

e)

sú rozmanitosť a excelentnosť v rámci ESFS na dostatočnej
úrovni;

f)

je zodpovednosť a transparentnosť v súvislosti s požiadavka
mi na zverejňovanie informácií primeraná;

g)

sú zdroje orgánu pre bankovníctvo primerané na plnenie
jeho povinností;

Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa vykoná interný vý
ber obmedzený na zamestnancov, ktorí majú zmluvy s CEBS ale
bo jeho sekretariátom. Výber vykoná orgán oprávnený na
uzatváranie zmlúv s cieľom skontrolovať schopnosť, účinnosť
a bezúhonnosť osôb, ktoré sa majú prijať. Pri internom výbero
vom konaní sa v plnej miere zohľadnia zručnosti a skúsenosti pre
ukázané pri výkone úloh jednotlivcom pred jeho prijatím.
3.
V závislosti od druhu a stupňa funkcie, ktorú majú vykoná
vať, sa úspešným kandidátom ponúkne dočasná pracovná zmluva
v trvaní zodpovedajúcom aspoň času zostávajúcemu na základe
predchádzajúcej zmluvy.

2.

Vnútroštátne ustanovenia
Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie účinné
ho uplatňovania tohto nariadenia.
Článok 79

Zrušenie
Rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, ktorým sa zriaďuje CEBS, sa
týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2011.
Článok 81
Preskúmanie
1.
Komisia do 2. januára 2014 a následne každé tri roky uve
rejní všeobecnú správu o skúsenostiach získaných v dôsledku fun
govania orgánu pre bankovníctvo a postupov ustanovených
v tomto nariadení. V tejto správe sa okrem iného vyhodnotí:
a)

konvergencia postupov dohľadu dosiahnutá príslušnými
orgánmi;
i)

konvergencia v oblasti funkčnej nezávislosti príslušných
orgánov a v oblasti noriem, ktoré sú rovnocenné správe
podniku;

bezpečnostnej

doložky

ustanovenej

V správe uvedenej v odseku 1 sa ďalej preskúma, či:

h) je vhodné zachovať sídlo orgánu pre bankovníctvo alebo pre
miestniť ESA na jedno miesto, aby sa medzi nimi zabezpeči
la lepšia koordinácia.
3.
Pokiaľ ide o otázku priameho dohľadu nad inštitúciami ale
bo infraštruktúrami s celoeurópskym dosahom a s prihliadnutím
na trhový vývoj, Komisia vypracuje výročnú správu o vhodnosti
poverenia orgánu pre bankovníctvo ďalšími povinnosťami dohľa
du v tejto oblasti.
4.
Správa a prípadne všetky sprievodné návrhy sa predložia
Európskemu parlamentu a Rade.
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Článok 82

L 331/47

Uplatňuje sa od 1. januára 2011 s výnimkou článku 76 a člán
ku 77 ods. 1 a 2, ktoré sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia jeho
účinnosti.

Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Orgán pre bankovníctvo sa zriadi 1. januára 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Štrasburgu 24. novembra 2010
Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

J. BUZEK

O. CHASTEL

L 331/48

Úradný vestník Európskej únie

SK

15.12.2010

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1094/2010
z 24. novembra 2010,
ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje
rozhodnutie Komisie 2009/79/ES
o pravidlách prudenciálneho dohľadu v Európskej únii (5),
z 11. júla 2007 o politike finančných služieb (2005 –
2010) – Biela kniha (6), z 23. septembra 2008 s odporú
čaniami pre Komisiu o zaisťovacích fondoch a private
equity (7), z 9. októbra 2008 s odporúčaniami pre Komi
siu o nadviazaní na Lamfalussyho proces: systém dohľadu
v budúcnosti (8), z 22. apríla 2009 o zmenenom a dopl
nenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady
o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II
) (9) a z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady o ratingových agentúrach (10)).

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej
článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál
neho výboru (2),

(3)

V novembri 2008 Komisia poverila skupinu expertov na
vysokej úrovni vedenú J. de Larosièrom, aby vypracovala
odporúčania na posilnenie ustanovení o európskom dohľa
de s cieľom lepšie chrániť občanov a obnoviť dôveru vo fi
nančný systém. Vo svojej záverečnej správe predloženej
25. februára 2009 (de Larosièrova správa) skupina exper
tov na vysokej úrovni odporučila posilniť rámec dohľadu
s cieľom znížiť riziko a silu finančných kríz v budúcnosti.
Odporučila tiež reformy štruktúry dohľadu finančného
sektora v Únii. Skupina takisto konštatovala, že by sa mal
vytvoriť Európsky systém orgánov finančného dohľadu,
ktorý by zahŕňal tri európske orgány dohľadu, jeden pre
sektor bankovníctva, jeden pre sektor cenných papierov
a jeden pre sektor poisťovníctva a dôchodkového poiste
nia zamestnancov, a odporučila vytvorenie Európskej rady
pre systémové riziká. V správe sa predstavili reformy, kto
ré boli podľa expertov potrebné a na ktorých sa malo za
čať bezodkladne pracovať.

(4)

Komisia vo svojom oznámení zo 4. marca 2009 nazva
nom Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe navrhla
predložiť návrh právnych predpisov, na základe ktorých sa
vytvorí Európsky systém finančného dohľadu a Európsky
výbor pre systémové riziká. Vo svojom oznámení z 27. má
ja 2009 nazvanom Európsky finančný dohľad poskytla
viac informácií o možnej štruktúre takéhoto nového rám
ca dohľadu, odzrkadľujúc hlavné myšlienky de Larosièro
vej správy.

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

(2)

Finančná kríza v rokoch 2007 a 2008 odhalila vo finanč
nom dohľade závažné nedostatky, a to tak v konkrétnych
prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako
celkom. Modely dohľadu na vnútroštátnom základe za
ostávajú za finančnou globalizáciou a integrovanou a vzá
jomne prepojenou realitou dnešných európskych
finančných trhov, v rámci ktorých mnohé finančné inšti
túcie podnikajú cezhranične. Kríza odhalila nedostatky
v spolupráci, koordinácii, konzistentnom uplatňovaní prá
va Únie a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi
dohľadu.

Európsky parlament pred a počas finančnej krízy vyzval na
prehĺbenie integrácie európskeho dohľadu, aby sa zabez
pečili skutočne rovnaké podmienky pre všetky zúčastnené
strany na úrovni Únie a aby sa zohľadnila prehlbujúca sa
integrácia finančných trhov v Únii (vo svojom uznesení
z 13. apríla 2000 o oznámení Komisie o realizácii rámca
pre finančné trhy: akčný plán (4), z 21. novembra 2002

(1) Ú. v. EÚ C 13, 20.1.2010, s. 1.
(2) Stanovisko z 22. januára 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom ve
stníku).
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 (zatiaľ neuve
rejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. novembra
2010.
(4) Ú. v. ES C 40, 7.2.2001, s. 453.

(5 )
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 392.
Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 26.
Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 214.
Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 292.
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Európska rada vo svojich záveroch z 19. júna 2009 po
tvrdila, že by sa mal vytvoriť Európsky systém orgánov fi
nančného dohľadu, ktorý bude zahŕňať tri nové európske
orgány dohľadu. Systém by sa mal zameriavať na zvýšenie
kvality a konzistentnosti vnútroštátneho dohľadu, posilne
nie dohľadu nad cezhraničnými skupinami a vytvorenie
jednotného európskeho súboru pravidiel platných pre
všetky finančné inštitúcie na vnútornom trhu. Európska
rada zdôraznila, že európske orgány dohľadu by mali mať
aj právomoci v oblasti dohľadu nad úverovými ratingový
mi agentúrami a vyzvala Komisiu, aby pripravila konkrét
ne návrhy týkajúce sa toho, ako by európsky systém
orgánov finančného dohľadu mohol zohrávať silnú úlohu
v krízových situáciách, pričom zdôraznila, že rozhodnutia
prijaté európskymi orgánmi dohľadu by nemali zasahovať
do fiškálnych zodpovedností členských štátov.

(6)

Z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy vznikli reálne
a závažné riziká v oblasti stability finančného systému
a fungovania vnútorného trhu. Opätovné nastolenie a udr
žanie stabilného a spoľahlivého finančného systému je ab
solútnym predpokladom pre zachovanie dôvery
a jednotnosti na vnútornom trhu, a teda zachovanie a zlep
šenie podmienok pre vytvorenie úplne integrovaného
a fungujúceho vnútorného trhu v oblasti finančných slu
žieb. Okrem toho pevnejší a integrovanejší trh ponúka lep
šie príležitosti na financovanie a rozloženie rizika, a tým
pomáha zlepšovať schopnosť hospodárstiev tlmiť nárazy.

(7)

Únia dosiahla limity toho, čo sa môže urobiť pri súčasnom
postavení Výborov európskych orgánov dohľadu. Únia ne
môže zostať v situácii, v ktorej neexistuje mechanizmus na
zabezpečenie toho, aby vnútroštátne orgány dohľadu do
speli k najlepším možným rozhodnutiam v oblasti dohľa
du nad cezhraničnými finančnými inštitúciami, keď
neexistuje dostatočná spolupráca a výmena informácií me
dzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, keď si spoločná ak
cia vnútroštátnych orgánov vyžaduje zložité úpravy
s cieľom zohľadniť rôznorodé požiadavky v oblasti regulá
cie a dohľadu, keď sú vnútroštátne riešenia najčastejšie je
dinou realizovateľnou možnosťou v reakcii na problémy
na úrovni Únie a keď existujú rozdielne výklady toho isté
ho právneho textu. Európsky systém finančného dohľadu
(ďalej len „ESFS“) by sa mal navrhnúť s cieľom prekonať tie
to nedostatky a zabezpečiť systém, ktorý je v súlade s cie
ľom stabilného a jednotného finančného trhu Únie pre
finančné služby spojením vnútroštátnych orgánov dohľa
du do silnej siete Únie.

(8)

ESFS by mal byť integrovanou sieťou vnútroštátnych orgá
nov dohľadu a orgánov dohľadu Únie, pričom každodenný
dohľad sa ponecháva na vnútroštátnu úroveň. Mala by sa
dosiahnuť aj väčšia harmonizácia a jednotné uplatňovanie
pravidiel pre finančné inštitúcie a trhy v celej Únii. Okrem
Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťov
níctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (ďalej len
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„orgán pre poisťovníctvo“ by sa mal zriadiť Európsky or
gán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a Európ
sky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy), ako aj Spoločný výbor európskych orgánov dohľa
du (ďalej len „spoločný výbor“). Súčasťou ESFS na účely vy
konávania úloh vymedzených v tomto nariadení
a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1092/2010 (1) by mal byť Európsky výbor pre systémo
vé riziká (ďalej len „ESRB“).

(9)

Európske orgány dohľadu (ďalej spoločne len „ESA“) by
mali nahradiť Výbor európskych orgánov bankového do
hľadu zriadený rozhodnutím Komisie 2009/78/ES (2), Vý
bor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom
a dôchodkovým poistením zamestnancov zriadený roz
hodnutím Komisie 2009/79/ES (3) a Výbor európskych re
gulačných orgánov cenných papierov zriadený
rozhodnutím Komisie 2009/77/ES (4) a mali by prebrať
všetky úlohy a právomoci týchto výborov vrátane v prípa
de potreby aj pokračovania prebiehajúcich prác a projek
tov. Rozsah pôsobnosti činnosti každého európskeho
orgánu dohľadu by sa mal jasne vymedziť. ESA by sa mali
zodpovedať Európskemu parlamentu a Rade. Ak sa táto
zodpovednosť bude týkať medzisektorových záležitostí,
ktoré sa koordinovali prostredníctvom spoločného výbo
ru, za túto koordináciu by mali byť prostredníctvom spo
ločného výboru zodpovedné ESA.

(10)

Orgán pre poisťovníctvo by mal konať s cieľom zlepšiť fun
govanie vnútorného trhu, najmä prostredníctvom zaiste
nia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie
a dohľadu so zreteľom na rôzne záujmy jednotlivých člen
ských štátov a rozličnú povahu finančných inštitúcií. Or
gán pre poisťovníctvo by mal chrániť verejné hodnoty ako
sú stabilita finančného systému, transparentnosť trhov a fi
nančných produktov a ochrana poistníkov, účastníkoch
dôchodkového systému a oprávnených osôb. Orgán pre
poisťovníctvo by mal takisto predchádzať regulačnej arbi
tráži, zaručiť rovnaké pravidlá pre všetkých a posilňovať
medzinárodnú koordináciu v oblasti dohľadu v prospech
hospodárstva vo všeobecnosti vrátane finančných inštitú
cii a ostatných zainteresovaných strán, spotrebiteľov a za
mestnancov. Medzi jeho úlohy by malo patriť aj
presadzovanie konvergencie dohľadu a poskytovanie po
radenstva inštitúciám Únie v oblasti regulácie poistenia, za
istenia a zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia,
ako aj dohľadu nad nimi, a tiež v súvisiacich otázkach ria
denia podnikov, auditu a finančného výkazníctva. Orgánu
pre poisťovníctvo by sa mala zveriť aj určitá zodpovednosť
za existujúce a nové finančné aktivity.

(1)
(2)
(3)
(4)

Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.
Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 23.
Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 28.
Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 18.
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(11)

Orgánu pre poisťovníctvo by sa tiež malo umožniť dočas
ne zakázať alebo obmedziť určité druhy finančných akti
vít, ktoré ohrozujú riadne fungovanie a integritu
finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systé
mu v Únii alebo jeho časti, a to prípadoch, ktoré sú vyme
dzené v legislatívnych aktoch uvedených v tomto
nariadení. Ak je žiaduce vydať dočasný zákaz v prípade krí
zovej situácie, orgán pre poisťovníctvo by tak mal urobiť
v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení
a za podmienok, ktoré sú v ňom uvedené. Ak má dočasný
zákaz alebo obmedzenie určitých finančných aktivít me
dzisektorové dôsledky, malo by sa v sektorových právnych
predpisoch ustanoviť, že orgán pre poisťovníctvo by mal
v relevantných prípadoch konzultovať a koordinovať svo
je kroky s Európskym orgánom dohľadu (Európskym or
gánom pre bankovníctvo) a Európskym orgánom dohľadu
(Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy), a to pro
stredníctvom spoločného výboru.

(12)

Orgán pre poisťovníctvo by mal náležite zohľadniť vplyv
svojich činností na hospodársku súťaž a inovácie v rámci
vnútorného trhu, na globálnu konkurencieschopnosť Únie,
finančné začlenenie sa a na novú stratégiu Únie pre pra
covné príležitosti a rast.

(13)

Orgán pre poisťovníctvo by mal mať právnu subjektivitu,
ako aj finančnú a administratívnu nezávislosť, aby mohol
plniť svoje ciele.

(14)

Vychádzajúc z práce medzinárodných orgánov, systémo
vé riziko by sa malo vymedziť ako riziko narušenia vo fi
nančnom systéme s možnými závažnými negatívnymi
dôsledkami pre vnútorný trh a reálne hospodárstvo. Všet
ky typy finančných sprostredkovateľov, trhov a infraštruk
túry môžu byť do určitej miery systémovo dôležité.

(15)

Cezhraničné riziko zahŕňa riziko spôsobené hospodársky
mi nerovnováhami alebo finančnými zlyhaniami v celej
Únii alebo jej častiach, ktoré môžu mať vážne negatívne
dôsledky na transakcie medzi hospodárskymi subjektmi
z dvoch alebo viacerých členských štátov, na fungovanie
vnútorného trhu alebo na verejné financie Únie alebo kto
réhokoľvek jej členského štátu.

(16)

Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 2. mája
2006 vo veci C-217/04 (Spojené kráľovstvo Veľkej Britá
nie a Severného Írska/Európsky parlament a Rada Európ
skej únie) konštatoval, že: „znenie článku 95 ES
[v súčasnosti článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie (ZFEÚ)] nedovoľuje prijať záver, že adresátmi opatrení

15.12.2010

prijatých zákonodarcom Spoločenstva na základe tohto
ustanovenia môžu byť len členské štáty. Na základe posú
denia zákonodarcom Spoločenstva sa totiž môže zdať, že
je potrebné vytvoriť orgán Spoločenstva, ktorého úlohou
bude prispievať k uskutočňovaniu procesu harmonizácie
v prípadoch, v ktorých sa na uľahčenie jednotného vyko
návania a uplatňovania aktov prijatých na základe tohto
ustanovenia zdá byť vhodné prijať nezáväzné sprievodné
a rámcové opatrenia.“ (1) Účel a úlohy orgánu pre poisťov
níctvo, ktorými sú pomáhať príslušným vnútroštátnym or
gánom dohľadu pri konzistentnom výklade a uplatňovaní
pravidiel Únie a prispievať k finančnej stabilite potrebnej
pre finančnú integráciu, úzko súvisia s cieľmi acquis Únie
týkajúcich sa vnútorného trhu s finančnými službami. Or
gán pre poisťovníctvo by sa mal preto zriadiť na základe
článku 114 ZFEÚ.

(17)

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Úlohy príslušných orgánov členských štátov vrátane vzá
jomnej spolupráce a spolupráce s Komisiou sa ustanovujú
týmito legislatívnymi aktmi: smernica Európskeho parla
mentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o zača
tí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (2)
s výnimkou jej hlavy IV, smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní
poistenia (3), smernica Európskeho parlamentu a Rady
2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad
inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpeče
nia (4), smernica Európskeho parlamentu a Rady
2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľa
de nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičný
mi spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (5),
smernica Rady 64/225/EHS z 25. februára 1964 o zrušení
obmedzení slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby
vo vzťahu k zaisteniu a retrocesii (6), smernica Rady
73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných
právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa
na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou
životného poistenia (7), smernica Rady 73/240/EHS
z 24. júla 1973, ktorou sa rušia obmedzenia práva usadiť
sa v oblasti priameho poistenia s výnimkou životného po
istenia (8) (9), smernica Rady 78/473/EHS z 30. mája 1978
o koordinácii zákonov, iných predpisov a správnych opa
trení týkajúcich sa spolupoistenia v rámci Spoločen
stva (10), smernica Rady 84/641/EHS z 10. decembra
1984, ktorou sa mení a dopĺňa prvá smernica Rady

Zb. 2006, s. I-03771, bod 44.
Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.
Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3.
Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10.
Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1.
Ú. v. ES 56, 4.4.1964, s. 878.
Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3.
Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 20.
Ú. v. ES L 189, 13.7.1976, s. 13
Ú. v. ES L 151, 7.6.1978, s. 25.
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73/239/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych pred
pisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vy
konávanie priameho poistenia, s výnimkou životného
poistenia, najmä so zreteľom na pomoc turistom (1), smer
nica Rady 87/344/EHS z 22. júna 1987 o koordinácii zá
konov, iných právnych predpisov a správnych opatrení
týkajúcich sa poistenia právnej ochrany (2), smernica Rady
88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných
právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa
priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, na
uľahčenie účinného vykonávania slobody poskytovať služ
by (3), smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koor
dinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych
opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou ži
votného poistenia (4), smernica Európskeho parlamentu
a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom do
hľade nad poisťovňami v skupine poisťovní (5), smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca
2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní (6), smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novem
bra 2002 o životnom poistení (7) a smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005
o zaistení (8). Pokiaľ však ide o inštitúcie zamestnaneckého
dôchodkového zabezpečenia, opatrenia orgánu pre po
isťovníctvo by sa nemali dotknúť vnútroštátneho práva so
ciálneho zabezpečenia a pracovného práva.

(18)

Medzi existujúce právne predpisy Únie, ktorými sa regulu
je oblasť, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, patria aj prí
slušné časti smernice Európskeho parlamentu a Rady
2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využíva
nia finančného systému na účely prania špinavých peňazí
a financovania terorizmu (9) a smernice Európskeho parla
mentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o posky
tovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku (10).

(19)

Je žiaduce, aby orgán pre poisťovníctvo prispieval k posu
dzovaniu potreby primerane financovanej a dostatočne
harmonizovanej Európskej siete národných garančných
schém v poisťovníctve.

(20)

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

finančných služieb. Je potrebné, aby sa orgánu pre poisťov
níctvo umožnilo poskytnúť tieto odborné znalosti aj po
kiaľ ide o predpisy alebo časti predpisov, ktoré
nevychádzajú z návrhu technického predpisu, ktorý vypra
coval orgán pre poisťovníctvo.

(21)

Je potrebné zaviesť účinný nástroj na vytvorenie harmoni
zovaných regulačných technických predpisov pre finanč
né služby s cieľom zaistiť rovnaké podmienky a primeranú
ochranu poistníkov, účastníkov dôchodkového systému
a ostatných oprávnených osôb v celej Únii, a to aj pro
stredníctvom jednotného súboru pravidiel. Je účinné
a vhodné poveriť orgán pre poisťovníctvo ako orgán s vy
soko špecializovanými odbornými znalosťami v oblastiach
vymedzených právom Únie vypracovaním návrhu regulač
ných technických predpisov, ktoré nezahŕňajú politické
rozhodnutia.

(22)

Komisia by mala schváliť tieto návrhy regulačných technic
kých predpisov prostredníctvom delegovaných aktov
podľa článku 290 ZFEÚ, aby mali právne záväzný účinok.
Mal by podliehať zmene a doplneniu iba vo veľmi obme
dzených a výnimočných prípadoch, keďže orgán pre po
isťovníctvo je v úzkom kontakte s finančnými trhmi
a najlepšie pozná ich každodenné fungovanie. Návrhy re
gulačných technických predpisov by mali podliehať zme
ne a doplneniu v prípade, ak by boli nezlučiteľné s právom
Únie, nerešpektovali by zásadu proporcionality alebo by
boli v protiklade so základnými zásadami vnútorného trhu
pre finančné služby uvedenými v právnych predpisoch
Únie týkajúcich sa finančných služieb. Komisia by nemala
meniť obsah návrhov regulačných technických predpisov
vypracovaných orgánom pre poisťovníctvo bez predchá
dzajúcej koordinácie s ním. S cieľom zaistiť hladký a zrý
chlený proces prijatia pre tieto predpisy by sa Komisii mali
stanoviť lehoty na rozhodnutie o schválení návrhov regu
lačných technických predpisov.

(23)

Vzhľadom na technické odborné znalosti orgánu pre po
isťovníctvo v oblastiach, kde by sa mali vypracúvať regu
lačné technické predpisy, by sa mal brať do úvahy
deklarovaný zámer Komisie opierať sa spravidla o návrh
regulačných technických predpisov, ktorý mu predloží or
gán pre poisťovníctvo, s cieľom prijať zodpovedajúce dele
gované akty. V prípade, že orgán pre poisťovníctvo
nepredloží návrh regulačného technického predpisu v le
hote, ktorá sa určila v príslušnom legislatívnom akte, by sa
však malo zabezpečiť, aby sa skutočne dosiahol výsledok
výkonu delegovaných právomocí a zachovala sa efektív
nosť rozhodovacieho procesu. Preto by sa v týchto prípa
doch mala Komisia splnomocniť na prijatie regulačných
technických predpisov, aj keď neexistuje návrh vypracova
ný orgánom pre poisťovníctvo.

(24)

Komisia by sa tiež mala splnomocniť na prijatie vykonáva
cích technických predpisov prostredníctvom vykonávacích
aktov podľa článku 291 ZFEÚ.

V súlade s Vyhlásením (č. 39) k článku 290 Zmluvy o fun
govaní Európskej únie (ZFEÚ) pripojenom k záverečnému
aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú
zmluvu, je na vypracovanie regulačných technických pred
pisov potrebná pomoc spočívajúca v technických odbor
ných znalostiach vo forme, ktorá je osobitná pre oblasť
Ú. v. ES L 339, 27.12.1984, s. 21.
Ú. v. ES L 185, 4.7.1987, s. 77.
Ú. v. ES L 172, 4.7.1988, s. 1.
Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1.
Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 1.
Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 28.
Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1.
Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1.
Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.
Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16.
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(25)

V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú regulačné alebo vyko
návacie technické predpisy, by mal mať orgán pre poisťov
níctvo právomoc vydávať usmernenia a odporúčania
týkajúce sa uplatňovania práva Únie. S cieľom zaručiť
transparentnosť a posilniť dodržiavanie týchto usmernení
a odporúčaní vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by mal mať
orgán pre poisťovníctvo možnosť zverejniť dôvody ne
dodržania týchto usmernení a odporúčaní zo strany vnú
troštátnych orgánov dohľadu.

(26)

Zaistenie správneho a úplného uplatňovania práva Únie je
základným predpokladom pre integritu, transparentnosť,
účinnosť a riadne fungovanie finančných trhov, stabilitu fi
nančných systémov a pre neutrálne podmienky hospodár
skej súťaže pre finančné inštitúcie v Únii. Mal by sa preto
vytvoriť mechanizmus, ktorým by orgán pre poisťovníctvo
riešil prípady neuplatňovania alebo nesprávneho uplatňo
vania práva Únie vedúceho k jeho porušeniu. Tento me
chanizmus by sa mal vzťahovať na oblasti, v ktorých sa na
základe práva Únie vymedzujú jasné a nepodmienečné
povinnosti.

(27)

S cieľom umožniť primeranú reakciu na prípady nespráv
neho alebo nedostatočného uplatňovania práva Únie by sa
mal uplatňovať mechanizmus, ktorý sa skladá z troch kro
kov. Najprv by sa orgán pre poisťovníctvo mal splnomoc
niť na preskúmanie údajného nesprávneho alebo
nedostatočného uplatňovania povinností vyplývajúcich
z práva Únie vnútroštátnymi orgánmi pri vykonávaní do
hľadu, za ktorým by nasledovalo odporúčanie. Ak prísluš
ný vnútroštátny orgán toto odporúčanie nesplní, Komisia
by mala mať právomoc vydať formálne stanovisko, v kto
rom zohľadní odporúčanie orgánu pre poisťovníctvo a po
žiada príslušný orgán, aby prijal opatrenia potrebné na
zabezpečenie súladu s právom Únie.

(28)

Napokon, s cieľom prekonať výnimočné situácie spojené
s pretrvávajúcou nečinnosťou daného príslušného orgánu
by mal mať orgán pre poisťovníctvo ako poslednú mož
nosť právomoc prijať rozhodnutia adresované jednotlivým
finančným inštitúciám. Táto právomoc by mala byť obme
dzená na mimoriadne okolnosti, za ktorých príslušný or
gán nedodržiava formálne stanovisko, ktoré je mu
adresované, a za ktorých je právo Únie priamo uplatniteľné
na finančné inštitúcie na základe existujúcich alebo budú
cich nariadení Únie.

(29)

(30)

Vážne ohrozenia riadneho fungovania a integrity finanč
ných trhov alebo stability finančného systému Únie si vy
žadujú rýchlu a spoločnú reakciu na úrovni Únie. Orgán
pre poisťovníctvo by mal byť preto schopný požadovať od
vnútroštátnych orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne
oparenia na odstránenie krízovej situácie. Právomoc roz
hodnúť o existencii krízovej situácie by sa mala zveriť Rade
na žiadosť ktoréhokoľvek z ESA, Komisie alebo ESRB.

Orgán pre poisťovníctvo by mal mať možnosť požadovať
od vnútroštátnych orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne
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oparenia na odstránenie krízovej situácie. Opatreniami,
ktoré v tejto súvislosti prijme orgán pre poisťovníctvo by
nemali byť dotknuté právomoci Komisie iniciovať podľa
článku 258 ZFEÚ konanie vo veci porušenia predpisov
proti členskému štátu dotknutého orgánu dohľadu za to,
že neprijal takéto opatrenia, ani práva Komisie prijať za da
ných okolností prechodné opatrenia v súlade s rokovacím
poriadkom Súdneho dvora Európskej únie. Taktiež by nimi
nemala byť dotknutá žiadna zodpovednosť, ktorá môže vy
plynúť danému členskému štátu v súlade s judikatúrou
Súdneho dvora Európskej únie v prípade, ak jeho orgány
dohľadu štátu neprijmú opatrenia, ktoré vyžaduje orgán
pre poisťovníctvo.
(31)

S cieľom zaistiť účinný a efektívny dohľad a vyvážené zvá
ženie stanovísk príslušných orgánov v rôznych členských
štátoch by orgán pre poisťovníctvo mal byť schopný urov
nať cezhraničné spory medzi týmito príslušnými orgánmi
so záväzným účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov do
hľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na zmierenie, počas kto
rej môžu príslušné orgány dosiahnuť dohodu. Do
právomoci orgánu pre poisťovníctvo by mali patriť spory
týkajúce sa procesnej alebo obsahovej stránky konania ale
bo nekonania príslušného vnútroštátneho orgánu v prípa
doch uvedených v právne záväzných aktoch Únie
uvedených v tomto nariadení. V takejto situácii by mal byť
jeden z dotknutých orgánov dohľadu oprávnený predložiť
záležitosť orgánu pre poisťovníctvo, ktorý by mal konať
v súlade s týmto nariadením. Orgán pre poisťovníctvo by
mal mať právomoc žiadať od dotknutých príslušných or
gánov, aby vykonali konkrétne kroky alebo aby sa zdržali
konania s cieľom urovnať túto záležitosť a zabezpečiť do
držiavanie práva Únie, pričom táto žiadosť má pre dotknu
té príslušné orgány záväzný charakter. Keď príslušný orgán
nedodrží rozhodnutie o urovnaní, ktoré mu bolo určené,
orgán pre poisťovníctvo by mal mať právomoc prijať roz
hodnutia určené priamo finančným inštitúciám v oblas
tiach práva Únie, ktoré sa na ne priamo vzťahuje. Právomoc
prijať takéto rozhodnutie by sa mala uplatňovať len ako
posledná možnosť a len na zabezpečenie správneho a jed
notného uplatňovania práva Únie. V prípadoch, keď prí
slušné právne predpisy Únie dávajú príslušným
vnútroštátnym orgánom priestor na uváženie, nemôžu
rozhodnutia prijaté orgánom pre poisťovníctvo nahrádzať
uplatňovanie tohto práva na uváženie v súlade s právom
Únie.

(32)

Kríza preukázala, že súčasný systém spolupráce medzi
vnútroštátnymi orgánmi, ktorých právomoci sú obmedze
né na jednotlivé členské štáty, je nedostatočný, pokiaľ ide
o finančné inštitúcie pôsobiace cezhranične.

(33)

Skupina expertov, ktorú zriadili členské šáty, aby preskú
mala príčiny krízy a vypracovala návrhy na zlepšenie re
gulácie finančného sektora a dohľadu nad ním, potvrdila,
že súčasné opatrenia nie sú dobrým základom pre budúcu
reguláciu a dohľad nad cezhraničnými finančnými inštitú
ciami v rámci Únie.

(34)

Ako sa uvádza v de Larosièrovej správe, „v zásade máme
dve možnosti: prvú, ktorou sú riešenia ‚každý sám za seba‘
‚chacun pour soi‘) a ‚zbedač svojho suseda‘ (‚beggar-thyneighbour‘), alebo druhú, ktorou je posilnená,pragmatická
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a citlivá európska spolupráca v prospech všetkých s cieľom
zachovať otvorené svetové hospodárstvo. Táto druhá mož
nosť bude nepochybne ekonomicky prínosná.“

(35)

(36)

(37)

Kolégiá orgánov dohľadu zohrávajú významnú úlohu pri
účinnom, efektívnom a konzistentnom dohľade nad fi
nančnými inštitúciami, ktoré vykonávajú činnosť cezhra
nične. Orgán pre poisťovníctvo by mal prispievať
k podpore a monitorovaniu účinného, efektívneho a kon
zistentného fungovania kolégií orgánov dohľadu a byť z to
hto hľadiska vedúcim prvkom pri zabezpečovaní
jednotného a súdržného fungovania kolégií orgánov do
hľadu pre cezhraničné inštitúcie v rámci Únie. Orgán pre
poisťovníctvo by mal preto mať plné práva účasti v kolé
giách orgánov dohľadu s cieľom zjednodušiť fungovanie
procesu výmeny informácií v kolégiách dohľadu a podpo
riť konvergenciu a konzistentnosť v kolégiách pri uplatňo
vaní práva Únie. Ako sa uvádza v de Larosièrovej správe,
„musí sa predchádzať narušeniam hospodárskej súťaže
a regulačnej arbitráži, ktoré vyplývajú z rozdielnych postu
pov vykonávania dohľadu, pretože majú potenciál oslabiť
finančnú stabilitu, okrem iného podporovaním presunu fi
nančných aktivít do krajín s menej prísnym dohľadom. Sy
stém vykonávania dohľadu musí byť vnímaný ako
spravodlivý a vyvážený“.

Konvergencia je potrebná v oblastiach predchádzania krí
zam, ich riadenia a riešenia vrátane mechanizmov finan
covania s cieľom zabezpečiť, aby boli orgány verejnej moci
schopné riešiť zlyhávajúce finančné inštitúcie a zároveň
minimalizovali vplyv zlyhaní na finančný systém, spolie
hanie sa na finančné prostriedky daňových poplatníkov pri
záchrane poisťovní a zaisťovní, ako aj používanie zdrojov
verejného sektora, aby obmedzili škody v oblasti hospo
dárstva a koordinovali uplatňovanie vnútroštátnych opa
trení na riešenie krízovej situácie. V tejto súvislosti by
Európska komisia mala mať možnosť požiadať orgán pre
poisťovníctvo, aby sa podieľal na hodnotení uvedenom
v článku 242 smernice 2009/138/ES, najmä pokiaľ ide
o spoluprácu orgánov dohľadu v rámci kolégií orgánov do
hľadu a ich fungovanie, postupy dohľadu pri stanovovaní
navýšenia kapitálu, hodnotenie prínosu posilnenia skupi
nového dohľadu a spravovania kapitálu v rámci skupiny
poisťovní alebo zaisťovní vrátane možných opatrení na po
silnenie riadneho cezhraničného riadenia poisťovacích sku
pín, a to najmä v súvislosti s rizikami a aktívami, a aby
podal správu o akomkoľvek novom vývoji a pokroku v sú
vislosti so súborom koordinovaných vnútroštátnych opa
trení krízového riadenia vrátane potreby systému
jednotných a dôveryhodných mechanizmov financovania
spolu s vhodnými finančnými nástrojmi.

V rámci súčasného preskúmania smernice Európskeho
parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch
ochrany vkladov (1) a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre

(1) Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5.
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investorov (2) sa konštatovalo, že Komisia má v úmysle ve
novať osobitnú pozornosť potrebe zabezpečenia ďalšej
harmonizácie v celej Únii. Na vedomie sa vzal aj zámer Ko
misie preskúmať v sektore poisťovníctva možnosť zavede
nia pravidiel Únie na ochranu poistencov v prípade
zlyhania poisťovne. ESA by v týchto oblastiach mali zohrá
vať dôležitú úlohu a mali by sa im udeliť náležité právo
moci týkajúce sa Európskej siete národných garančných
schém v poisťovníctve.

(38)

Delegovanie úloh a zodpovedností môže byť užitočný ná
stroj pre fungovanie siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť
duplicitu úloh dohľadu, podporiť spoluprácu, a tým zjed
nodušiť proces dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na fi
nančné inštitúcie. Týmto nariadením by sa preto mal zaistiť
jasný právny základ pre takéto delegovanie. Členské štáty
by mali mať pri rešpektovaní všeobecného pravidla, že de
legovanie by malo byť povolené, možnosť zaviesť osobit
né podmienky delegovania zodpovedností, napríklad
v súvislosti s informovaním o spôsobe delegovania a jeho
oznamovaním. Delegovanie úloh znamená, že úlohy vy
konáva orgán pre poisťovníctvo alebo vnútroštátny orgán
dohľadu iný ako zodpovedný orgán, pričom zodpovednosť
za rozhodnutia týkajúce sa dohľadu zostáva na delegujú
com orgáne. Delegovaním zodpovedností by orgán pre
poisťovníctvo alebo vnútroštátny orgán dohľadu (splno
mocnenec) mal mať v určitej záležitosti týkajúcej sa dohľa
du možnosť rozhodnúť vo vlastnom mene namiesto
delegujúceho orgánu. Delegovanie by sa malo riadiť zása
dou pridelenia kompetencie v oblasti dohľadu orgánu do
hľadu, ktorý má najlepšie predpoklady na to, aby prijal
v danej veci opatrenia. Prerozdelenie kompetencií by bolo
vhodné napríklad z dôvodu úspory z rozsahu alebo pôsob
nosti, súladu pri dohľade nad skupinou a optimálneho vy
užívania technických odborných znalostí medzi
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Delegujúci orgán, ako aj
iné príslušné orgány by mali uznávať rozhodnutia splno
mocnenca, pokiaľ sú v rámci rozsahu pôsobnosti delego
vania, ako rozhodujúce. V príslušných právnych
predpisoch Únie sa môžu ďalej spresniť zásady pre preroz
delenie kompetencií na základe dohody.

Orgán pre poisťovníctvo by mal všetkými vhodnými pro
striedkami uľahčovať a monitorovať dohody o delegovaní
medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Mal by byť vo
pred informovaný o plánovaných dohodách o delegovaní,
aby v prípade potreby mohol vyjadriť svoje stanovisko.
Uverejňovanie takýchto dohôd by sa malo centralizovať
s cieľom zaistiť včasné, transparentné a ľahko dostupné in
formácie o dohodách pre všetky dotknuté strany. Mal by
identifikovať a šíriť osvedčené postupy týkajúce sa delego
vania a dohôd o delegovaní.

(2) Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22.
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(39)

Orgán pre poisťovníctvo by mal aktívne podporovať kon
vergenciu dohľadu v celej Únii s cieľom zaviesť spoločnú
kultúru dohľadu.

(40)

Vzájomné hodnotenia sú účinným a efektívnym nástrojom
na posilnenie konzistentnosti v rámci siete orgánov finanč
ného dohľadu. Orgán pre poisťovníctvo by mal preto vy
pracovať metodický rámec pre takéto hodnotenia
a pravidelne ich vykonávať. Hodnotenia by sa mali zame
riavať nielen na konvergenciu postupov vykonávania do
hľadu, ale aj na schopnosť orgánov dohľadu dosiahnuť
vysokú kvalitu výsledkov dohľadu, ako aj nezávislosť prí
slušných orgánov. Výsledky vzájomných hodnotení by sa
mali zverejniť so súhlasom príslušného orgánu, ktorý je
predmetom hodnotenia. Identifikovať a zverejniť by sa
mali aj osvedčené postupy.

(41)

Orgán pre poisťovníctvo by mal aktívne podporovať koor
dinovanú reakciu dohľadu Únie, najmä aby sa zabezpečilo
riadne fungovanie a integrita finančných trhov a stabilita
finančného systému v Únii. Dodatočne k jeho právomo
ciam týkajúcim sa opatrení v krízových situáciách by sa
mu mala preto zveriť funkcia všeobecnej koordinácie
v rámci systému ESFS. Bezproblémový tok všetkých dôle
žitých informácií medzi príslušnými orgánmi by mal pred
stavovať osobitné zameranie opatrení orgánu pre
poisťovníctvo.

(42)

S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je potrebné v prvom štá
diu identifikovať trendy, potenciálne riziká a slabé miesta
vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne, cezhranične
a v rámci sektorov. Orgán pre poisťovníctvo by mal mo
nitorovať a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej pôsob
nosti a v prípade potreby informovať Európsky parlament,
Radu, Komisiu, ostatné európske orgány dohľadu a ESRB
na pravidelnom a v prípade potreby ad hoc základe. Or
gán pre poisťovníctvo by mal v spolupráci s ESRB inicio
vať a koordinovať záťažové testy v rámci Únie s cieľom
posúdiť reakcie finančných inštitúcií na nepriaznivý vývoj
na trhu, pričom zabezpečí, aby sa na vnútroštátnej úrovni
pri takýchto testoch uplatnila čo najkonzistentnejšia me
todika. S cieľom riadne vykonávať svoje funkcie by mal or
gán pre poisťovníctvo vykonávať hospodársku analýzu
trhov a vplyvu potenciálneho vývoja na trhu.

(43)

Vzhľadom na globalizáciu finančných služieb a väčšiu dô
ležitosť medzinárodných predpisov by mal orgán pre po
isťovníctvo podporovať dialóg a spoluprácu s orgánmi
dohľadu mimo Únie. Mal by mať právomoc rozvíjať kon
takty a uzatvárať administratívne dohody s orgánmi dohľa
du a správnymi orgánmi tretích krajín a s medzinárodnými
organizáciami, a to pri plnom rešpektovaní existujúcich
úloh a príslušných právomocí členských štátov a inštitúcií
Únie. Možnosť účasti na práci orgánu pre poisťovníctvo by
mala byť otvorená krajinám, ktoré uzatvorili dohody
s Úniou, na základe čoho prijali a uplatňujú právo Únie,

15.12.2010

pričom orgán pre poisťovníctvo by mal mať možnosť spo
lupracovať s tretími krajinami uplatňujúcimi právne pred
pisy, ktoré sa uznali za rovnocenné právnym predpisom
Únie.

(44)

Orgán pre poisťovníctvo by mal slúžiť ako nezávislý po
radný orgán Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v ob
lasti svojej pôsobnosti. Bez toho, aby boli dotknuté
právomoci dotknutých príslušných orgánov, by mal byť
orgán pre poisťovníctvo schopný poskytovať stanoviská
k prudenciálnemu posudzovaniu fúzií a nadobudnutí ma
jetkových podielov na základe smernice 92/49/ES a smer
níc 2002/83/ES a 2005/68/ES v znení smernice
2007/44/ES (1), v prípadoch, keď sa podľa tejto smernice
požaduje konzultácia medzi príslušnými orgánmi z dvoch
alebo viacerých členských štátov.

(45)

Orgán pre poisťovníctvo by mal na účel účinného vykoná
vania svojich povinností mať právo požadovať všetky po
trebné informácie. S cieľom zabrániť duplicite povinností
finančných inštitúcií podávať správy, tieto informácie by
mali zvyčajne poskytovať vnútroštátne orgány dohľadu,
ktoré sú najbližšie k finančným trhom a inštitúciám, a mali
by zohľadňovať už existujúce štatistiky. Orgán pre poisťov
níctvo by však mal mať ako posledné východisko možnosť
predložiť plne opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť o in
formácie priamo finančnej inštitúcii, ak príslušný vnútro
štátny orgán neposkytol alebo nemôže poskytnúť takéto
informácie včas. Orgány členských štátov by mali byť po
vinné pomáhať orgánu pre poisťovníctvo pri presadzovaní
takýchto priamych žiadostí. V tejto súvislosti je nevyhnut
né pracovať na spoločných formátoch podávania správ.
Opatreniami zameranými na zber informácií by nemal byť
dotknutý právny rámec Európskeho štatistického systému
a Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatisti
ky. Týmto nariadením by preto nemalo byť dotknuté na
riadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009
z 11. marca 2009 o európskej štatistike (2) ani nariadenie
Rady ES č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatis
tických informácií Európskou centrálnou bankou (3).

(46)

Úzka spolupráca medzi orgánom pre poisťovníctvo a ESRB
je nevyhnutná na zabezpečenie úplnej účinnosti fungova
nia ESRB a dodržiavania jeho varovaní a odporúčaní. Or
gán pre poisťovníctvo a ESRB by sa mali navzájom deliť
o všetky príslušné informácie. Údaje týkajúce sa jednotli
vých podnikov by sa mali poskytovať iba na základe odô
vodnenej žiadosti. Po prijatí varovaní alebo odporúčaní
adresovaných ESRB orgánu pre poisťovníctvo alebo vnút
roštátneho orgánu dohľadu by mal orgán pre poisťovníc
tvo podľa potreby zabezpečiť ďalšie opatrenia.

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra
2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice
2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti
s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posu
dzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore
(Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).
(2) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.
(3) Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.
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Orgán pre poisťovníctvo by mal konzultovať so zaintere
sovanými stranami regulačné alebo vykonávacie technické
predpisy, usmernenia a odporúčania a poskytovať im pri
meranú možnosť podávať pripomienky k navrhovaným
opatreniam. Orgán pre poisťovníctvo by mal pred prijatím
návrhu regulačných alebo vykonávacích technických pred
pisov, usmernení a odporúčaní vypracovať štúdiu vplyvu.
Z dôvodov efektívnosti by sa na tento účel mala využívať
Skupina zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťov
níctve a Skupina zainteresovaných strán v dôchodkovom
poistení zamestnancov, pričom v každej z nich by boli vy
váženým spôsobom zastúpené príslušné úverové a inves
tičné inštitúcie pôsobiace v Únii zastupujúce finančné
inštitúcie a podniky rôznych obchodných modelov a veľ
kostí, malé a stredné podniky (MSP), odborové organizá
cie, akademická obec, spotrebitelia, ostatní retailoví
užívatelia týchto finančných inštitúcií a zástupcovia prí
slušných profesijných združení. Tieto skupiny zaintereso
vaných strán by mali pôsobiť ako prepojenie s ostatnými
skupinami používateľov v oblasti finančných služieb zria
dených Komisiou alebo na základe právnych predpisov
Únie.

(48)

Členovia skupín zainteresovaných strán, ktorí zastupujú
neziskové organizácie alebo akademickú obec, by mali do
stať primeranú náhradu, aby sa osobám, ktoré nie sú do
statočne financované a nie sú ani zástupcami odvetví,
umožnilo plne sa zúčastniť na diskusii o finančnej regulácii.

(49)

Orgán pre poisťovníctvo by sa mal poradiť so skupinami
zainteresovaných strán, pričom táto skupina by mala or
gánu pre poisťovníctvo predkladať stanoviská a poskytnúť
rady týkajúce sa otázok súvisiacich s dobrovoľným uplat
nením vo vzťahu k inštitúciám, na ktoré sa vzťahuje smer
nica 2002/83/ES alebo smernica 2003/41/ES.

(50)

Členské štáty majú hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie
koordinovaného krízového riadenia a za zachovanie fi
nančnej stability v krízových situáciách, najmä pokiaľ ide
o stabilizáciu a riešenie problémov v jednotlivých zlyháva
júcich finančných inštitúcií. Rozhodnutia orgánu pre po
isťovníctvo v krízovej situácii alebo prípady urovnania,
ktoré majú vplyv na stabilitu finančnej inštitúcie, by nema
li zasahovať do fiškálnych zodpovedností členských štátov.
Mal by sa vytvoriť mechanizmus, ktorým by členské štáty
mohli nástojiť na tejto ochrane a prípadne predložiť vec na
rozhodnutie Rade. Tento ochranný mechanizmus by sa
však nemal zneužívať, a to najmä v súvislosti s rozhodnu
tím orgánu pre poisťovníctvo, ktoré nemá významné ale
bo podstatné rozpočtové dôsledky, ako je obmedzenie
príjmu súvisiace s dočasným zákazom konkrétnych akti
vít alebo výrobkov na účely ochrany spotrebiteľa. Pri pri
jímaní rozhodnutí v rámci ochranného mechanizmu by
mala Rada hlasovať v súlade so zásadou, že každý členský
štát má jeden hlas. Je vhodné zveriť úlohu v tejto veci Rade
vzhľadom na osobitné zodpovednosti členských štátov
v tejto súvislosti. Vzhľadom na citlivosť tejto otázky by sa
mali prijať prísne opatrenia na zabezpečenie dôvernosti.

L 331/55

(51)

Orgán pre poisťovníctvo by mal byť pri rozhodovaní via
zaný pravidlami Únie a všeobecnými zásadami týkajúcimi
sa riadneho postupu a transparentnosti. Právo na vypoču
tie adresátov rozhodnutí orgánu pre poisťovníctvo by sa
malo v plnom rozsahu dodržiavať. Akty orgánu pre po
isťovníctvo by mali byť neoddeliteľnou súčasťou práva
Únie.

(52)

Rada orgánov dohľadu zložená z najvyšších predstaviteľov
relevantných príslušných orgánov v každom členskom štá
te pod vedením predsedu orgánu pre poisťovníctvo by
mala byť hlavným rozhodovacím orgánom orgánu pre po
isťovníctvo. Zástupcovia Komisie, Európskeho výboru pre
systémové riziká, Európskeho orgánu dohľadu (Európske
ho orgánu pre bankovníctvo) a Európskeho orgánu dohľa
du (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) by sa
mali zúčastňovať ako pozorovatelia. Členovia rady orgá
nov dohľadu by mali konať nezávisle a výhradne v záujme
Únie.

(53)

Vo všeobecnosti by rada orgánov dohľadu mala prijímať
rozhodnutia jednoduchou väčšinou v súlade so zásadou,
podľa ktorej má každý člen jeden hlas. V prípade aktov vše
obecnej povahy vrátane tých, ktoré sa týkajú regulačných
a vykonávacích technických predpisov, usmernení a odpo
rúčaní, v prípade rozpočtových záležitostí, ako aj v prípa
de žiadosti členského štátu o opätovné posúdenie
rozhodnutia orgánu pre poisťovníctvo dočasne zakázať
alebo obmedziť určité finančné aktivity je však vhodné
uplatňovať pravidlá kvalifikovanej väčšiny, ako sa ustano
vujú v článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a v Pro
tokole (č. 36) o prechodných ustanoveniach, ktorý je
pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungo
vaní Európskej únie. Prípady týkajúce sa urovnávania spo
rov medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by mala
preskúmať vyhradená objektívna porota zložená z členov,
ktorí nie sú zástupcami príslušných orgánov, ktoré sú stra
nami sporu, ani nie sú do sporu nijako zainteresovaní, ani
priamo prepojení s dotknutými príslušnými orgánmi. Zlo
ženie poroty by malo byť vhodne vyvážené. Rozhodnutie
poroty by mala schváliť rada orgánov dohľadu jednodu
chou väčšinou v súlade so zásadou, že každý člen má je
den hlas. Pokiaľ však ide o rozhodnutia prijímané orgánom
konsolidovaného dohľadu, rozhodnutie navrhnuté poro
tou by mohli zamietnuť členovia, ktorí vytvoria blokujúcu
menšinu hlasov v zmysle článku 16 ods. 4 Zmluvy o Eu
rópskej únii a článku 3 Protokolu (č. 36) o prechodných
ustanoveniach.

(54)

Riadiaca rada zložená z predsedu orgánu pre poisťovníc
tvo, zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu a Komisie
by mala zaisťovať, aby orgán pre poisťovníctvo plnil svoje
poslanie a vykonával úlohy, ktoré sú mu pridelené. Riadia
cej rade by sa mali zveriť potrebné právomoci, okrem iné
ho navrhovať ročný a viacročný pracovný program,
vykonávať niektoré rozpočtové právomoci, prijímať stra
tegický plán personálnej politiky orgánu pre poisťovníctvo,
prijímať osobitné opatrenia týkajúce sa práv prístupu k do
kumentom a navrhovať výročnú správu.
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Orgán pre poisťovníctvo by mal zastupovať predseda na
plný úväzok vymenovaný radou orgánov dohľadu na zá
klade zásluh, kvalifikácie, znalostí finančných inštitúcií
a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom
a reguláciou, a to prostredníctvom otvoreného výberové
ho konania, ktoré organizuje a riadi rada orgánov dohľadu
s pomocou Komisie. Na určenie prvého predsedu orgánu
pre poisťovníctvo by mala Komisia vypracovať okrem iné
ho užší zoznam kandidátov podľa zásluh, schopností, po
znatkov o finančných inštitúciách a trhoch a skúseností
relevantných pre finančný dohľad a reguláciu. Pokiaľ ide
o nasledujúce vymenovania, v správe, ktorá sa pripraví
podľa tohto nariadenia, sa preskúma možnosť mať k dis
pozícii užší zoznam vypracovaný Komisiou. Európsky par
lament by mal byť oprávnený po vypočutí vybranej osoby,
namietať voči jej vymenovaniu, a to pred tým, ako sa ujme
svojej funkcie, a do jedného mesiaca po tom, čo ju rada or
gánov dohľadu vybrala.

(56)

Riadením orgánu pre poisťovníctvo by mal byť poverený
výkonný riaditeľ, ktorý by mal mať právo zúčastňovať sa
na zasadnutiach rady orgánov dohľadu a riadiacej rady bez
hlasovacieho práva.

(57)

S cieľom zaistiť konzistentnosť činností ESA medzi jednot
livými sektormi by tieto orgány mali úzko spolupracovať
prostredníctvom spoločného výboru a v prípade potreby
dosiahnuť spoločné stanoviská. Spoločný výbor by mal ko
ordinovať funkcie ESA vo vzťahu k finančným konglome
rátom a ostatným medzisektorovým záležitostiam.
V prípade potreby by sa aj akty patriace do oblasti pôsob
nosti Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre
bankovníctvo) alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európ
skeho orgánu pre cenné papiere a trhy) mali prijímať sú
bežne s dotknutými európskymi orgánmi dohľadu.
Spoločnému výboru by mali na princípe rotácie na 12mesačné obdobie predsedať predsedovia ESA. Predseda
spoločného výboru by mal byť podpredsedom ESRB. Spo
ločný výbor by mal mať lojálny personál poskytnutý z ES
A, aby sa umožnila neformálna výmena informácií a rozvoj
spoločnej kultúry dohľadu vo všetkých ESA.

(58)

(59)

Je potrebné zaistiť, aby strany, ktorých sa týkajú rozhod
nutia prijaté orgánom pre poisťovníctvo, mohli použiť
vhodné opravné prostriedky. S cieľom účinnej ochrany
práv zainteresovaných strán a z dôvodu zjednodušenia po
stupu by sa malo zainteresovaným stranám v prípade, že
orgán pre poisťovníctvo má rozhodovacie právomoci, ude
liť právo podať odvolanie odvolacej rade. Z dôvodov účin
nosti a konzistentnosti by odvolacia rada mala byť
spoločným subjektom pre ESA, nezávislým od ich admi
nistratívnych a regulačných štruktúr. Rozhodnutia odvo
lacej rady by mali podliehať odvolaniu na Súdny dvor
Európskej únie.
S cieľom zaručiť úplnú autonómiu a nezávislosť orgánu pre
poisťovníctvo by mal orgán pre poisťovníctvo dostať sa
mostatný rozpočet s príjmami najmä z povinných príspev
kov vnútroštátnych orgánov dohľadu a všeobecného
rozpočtu Európskej únie. Financovanie orgánu pre po
isťovníctvo z prostriedkov Únie podlieha dohode s
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rozpočtovým orgánom v súlade s bodom 47 Medziinšti
tucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne
a riadnom finančnom hospodárení (1). Mal by sa uplatňo
vať rozpočtový postup Únie. Audit účtovných výkazov by
mal vykonávať Dvor audítorov. Celkový rozpočet podlie
ha postupu udelenia absolutória.

(60)

Na orgán pre poisťovníctvo by sa malo uplatňovať naria
denie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999
z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európ
skym orgánom pre boj proti podvodom (OLAF) (2). Orgán
pre poisťovníctvo by mal takisto pristúpiť k Medziinštitu
cionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym par
lamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych
spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Eu
rópskeho orgánu pre boj proti podvodom (OLAF) (3).

(61)

S cieľom zaistiť otvorené a transparentné podmienky za
mestnávania a rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami
by sa na zamestnancov orgánu pre poisťovníctvo mal
uplatňovať Služobný poriadok úradníkov a Podmienky za
mestnávania ostatných zamestnancov Európskych
spoločenstiev (4).

(62)

Je nevyhnutné, aby sa chránilo obchodné tajomstvo a iné
dôverné informácie. Dôvernosť informácií sprístupnených
orgánu pre poisťovníctvo a vymieňaných v rámci siete by
mala podliehať prísnym a účinným pravidlám dôvernosti.

(63)

Na spracovanie osobných údajov na účely tohto nariade
nia sa plne uplatňujú smernica Európskeho parlamentu
a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických
osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe
týchto údajov (5) a nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe
takýchto údajov (6).

(64)

S cieľom zaistiť transparentnú činnosť orgánu pre poisťov
níctvo by sa na tento orgán malo uplatňovať nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001
z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Eu
rópskeho parlamentu, Rady a Komisie (7).

(65)

Tretím krajinám by sa mala umožniť účasť na práci orgá
nu pre poisťovníctvo v súlade s príslušnými dohodami,
ktoré uzatvorí Únia.

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.
Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.
Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.
Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
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Keďže ciele tohto nariadenia, a to zlepšenie fungovania
vnútorného trhu prostredníctvom zaistenia vysokej, účin
nej a konzistentnej úrovne prudenciálnej regulácie a dohľa
du, ochrana poistníkov, účastníkov dôchodkového
systému a ostatných oprávnených osôb, ochrana integrity,
účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov, udrža
nie stability finančného systému a posilnenie medzinárod
nej koordinácie dohľadu, nie je možné uspokojivo
dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, a preto
ich možno z dôvodu rozsahu opatrenia lepšie dosiahnuť
na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zá
sadou subsidiarity, ako sa ustanovuje v článku 5 Zmluvy
o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality, ako
sa ustanovuje v uvedenom článku, toto nariadenie nepre
kračuje rámec potrebný na dosiahnutie týchto cieľov.

Orgán pre poisťovníctvo by mal prevziať všetky súčasné
úlohy a právomoci Výboru európskych orgánov dohľadu
nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamest
nancov. Rozhodnutie Komisie 2009/79/ES by sa preto
malo zrušiť ku dňu zriadenia orgánu pre poisťovníctvo
a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady
č. 716/2009/ES zo 16. septembra 2009, ktorým sa usta
novuje program Spoločenstva určený na podporu osobit
ných činností v oblasti finančných služieb, finančného
výkazníctva a auditu (1), by sa malo zodpovedajúcim spô
sobom zmeniť a doplniť. Vzhľadom na existujúce štruktú
ry a činnosti Výboru európskych orgánov dohľadu nad
poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov
je dôležité zabezpečiť pri stanovovaní vhodných prechod
ných opatrení veľmi úzku spoluprácu medzi Výborom eu
rópskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom
a dôchodkovým poistením zamestnancov a Komisiou, pri
čom je potrebné zaistiť, aby obdobie, počas ktorého Ko
misia zodpovedá za administratívne zavedenie a úvodné
administratívne fungovanie orgánu pre poisťovníctvo bolo,
čo najkratšie.

Je vhodné určiť lehotu na uplatnenie tohto nariadenia s cie
ľom zaistiť, aby bol orgán pre poisťovníctvo náležite pri
pravený na začatie prevádzky a bezproblémový presun
z Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníc
tvom a dôchodkovým poistením zamestnancov. Orgán
pre poisťovníctvo by mal byť náležite financovaný. 40 %
jeho finančných prostriedkov by malo aspoň zo začiatku
pochádzať z finančných prostriedkov Únie a 60 % z prí
spevkov členských štátov, ktoré by sa stanovili na základe
váhy hlasov ustanovenej v článku 3 ods. 3 Protokolu (č. 36)
o prechodných ustanoveniach.

Na to, aby sa mohol tento orgán zriadiť 1. januára 2011,
by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom na
sledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európ
skej únie,

KAPITOLA I
ZRIADENIE A PRÁVNE POSTAVENIE

Článok 1
Zriadenie a predmet činnosti
1. Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Eu
rópsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamest
nancov) (ďalej len „orgán pre poisťovníctvo“).
2.
Orgán pre poisťovníctvo koná v rozsahu právomocí udele
ných týmto nariadením a v rozsahu pôsobnosti smernice
2009/138/ES s výnimkou jej hlavy IV, smerníc 2002/92/ES,
2002/87/ES,
64/225/EHS,
73/239/EHS,
2003/41/ES,
73/240/EHS,
76/580/EHS,
78/473/EHS,
84/641/EHS,
87/344/EHS, 88/357/EHS, 92/49/EHS, 98/78/ES, 2001/17/ES,
2002/83/ES a 2005/68/ES a v rozsahu, v ktorom sa tieto akty
uplatňujú na poisťovne, zaisťovne, inštitúcie dôchodkového za
bezpečenia zamestnancov a sprostredkovateľov poistenia, v roz
sahu príslušných častí smerníc 2005/60/ES a 2002/65/ES vrátane
všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z tých
to aktov a všetkých ostatných právne záväzných aktov Únie, kto
rými sa zverujú úlohy orgánu pre poisťovníctvo.
3.
Orgán pre poisťovníctvo koná aj v oblasti činností po
isťovní, zaisťovní, finančných konglomerátov, inštitúcií dôchod
kového zabezpečenia zamestnancov a sprostredkovateľov
poistenia v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa priamo nevzťa
hujú akty Únie uvedené v odseku 2, a to aj v záležitostiach správy
a riadenia podnikov, auditov a finančného výkazníctva, ak sú tie
to činnosti orgánu pre poisťovníctvo potrebné na zabezpečenie
účinného a konzistentného uplatňovania týchto aktov.
4.
Pokiaľ ide o inštitúcie dôchodkového zabezpečenia zamest
nancov, činnosť orgánu pre poisťovníctvo nemá vplyv na vnútro
štátne právne predpisy v sociálnej oblasti a v oblasti pracovného
práva.
5.
Ustanoveniami tohto nariadenia nie sú dotknuté právomo
ci Komisie, najmä na základe článku 258 ZFEÚ s cieľom zaručiť
súlad s právom Únie.
6.
Cieľom orgánu pre poisťovníctvo je chrániť verejný záujem
prispievaním ku krátkodobej, strednodobej a dlhodobej stabilite
a efektívnosti finančného systému pre hospodárstvo Únie, obča
nov a podnikateľské subjekty. Orgán pre poisťovníctvo prispieva
k:
a)

zlepšeniu fungovania vnútorného trhu vrátane predovšetkým
riadnej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu;

b)

zaisteniu integrity, transparentnosti, účinnosti a riadneho
fungovania finančných trhov;

c)

posilneniu medzinárodnej koordinácie dohľadu;

PRIJALI TOTO NARIADENIE:
(1) Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 8.
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d)

predchádzaniu regulačnej arbitráži a presadzovaniu rovna
kých podmienok hospodárskej súťaže;

e)

zabezpečeniu, aby riziká súvisiace s poistením, zaistením
a činnosťami v oblasti dôchodkového poistenia zamestnan
cov podliehali náležitej regulácii a dohľadu, a

f)

zvyšovaniu ochrany užívateľov.

Na tieto účely orgán pre poisťovníctvo prispieva k zaisteniu kon
zistentného, účinného a efektívneho uplatňovania aktov uvede
ných v odseku 2, podporuje konvergenciu dohľadu, poskytuje
stanoviská pre Európsky parlament, Radu a Komisiu a vypracúva
ekonomické analýzy trhov s cieľom podporovať dosahovanie svo
jich cieľov.
Orgán pre poisťovníctvo pri výkone úloh, ktorými bol na základe
tohto nariadenia poverený, venuje osobitnú pozornosť akýmkoľ
vek potenciálnym systémovým rizikám, ktoré predstavujú finanč
né inštitúcie, ktorých zlyhanie môže narušiť fungovanie
finančného systému alebo reálneho hospodárstva.
Orgán pre poisťovníctvo pri vykonávaní svojich úloh koná nezá
visle a objektívne a výhradne v záujme Únie.

f)

príslušné orgány alebo orgány dohľadu v členských štátoch
uvedené v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2 tohto
nariadenia, nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a nariadenia (EÚ)
č. 1095/2010;

3.
Orgán pre poisťovníctvo pravidelne a úzko spolupracuje
s ESRB, ako aj s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgá
nom pre bankovníctvo) a Európskym orgánom dohľadu (Európ
skym orgánom pre cenné papiere a trhy) prostredníctvom
spoločného výboru a zabezpečuje medzisektorovú konzistentnosť
práce a dosahovanie spoločných stanovísk v oblasti dohľadu nad
finančnými konglomerátmi a k ostatným medzisektorovým
záležitostiam.
4. Podľa zásady lojálnej spolupráce uvedenej v článku 4 ods. 3
Zmluvy o Európskej únii zúčastnené strany ESFS spolupracujú na
základe vzájomnej dôvery a plného vzájomného rešpektu najmä
na tom, aby medzi sebou zabezpečili tok náležitých a spoľahli
vých informácií.
5.
Orgány dohľadu, ktoré sú zúčastnenými stranami ESFS, sú
povinné vykonávať dohľad nad finančnými inštitúciami vykoná
vajúcimi činnosť v Únii v súlade s aktmi uvedenými v článku 1
ods. 2.
Článok 3
Zodpovednosť orgánov dohľadu

Článok 2
Európsky systém finančného dohľadu
1. Orgán pre poisťovníctvo je súčasťou Európskeho systému fi
nančného dohľadu (ESFS). Hlavným cieľom ESFS je zabezpečiť,
aby sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančný sektor, náležite
uplatňovali s cieľom chrániť finančnú stabilitu a zabezpečiť dôve
ru vo finančný systém ako celok a dostatočnú ochranu pre uží
vateľov v oblasti finančných služieb.
2.

ESFS tvoria:
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Orgány uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) až d) sa zodpovedajú
Európskemu parlamentu a Rade.
Článok 4
Vymedzenia pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1.

„finančné inštitúcie“ znamenajú podniky, subjekty a právnic
ké a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje ktorýkoľvek z legi
slatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2 Pokiaľ ide
o smernicu 2005/60/ES, pojem „finančné inštitúcie“ zname
ná iba poisťovne a sprostredkovateľov poistenia, ako sa vy
medzujú v uvedenej smernici;

2.

„príslušné orgány“ znamenajú:

a)

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) na účely vyko
návania úloh vymedzených v nariadení (EÚ) č. 1092/2010
a v tomto nariadení;

b)

orgán pre poisťovníctvo;

c)

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)
zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1093/2010 (1);

i)

orgány dohľadu vymedzené v smernici 2009/138/ES,
a príslušné orgány vymedzené v smerniciach
2003/41/ES a 2002/92/ES;

d)

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1095/2010 (2);

ii)

v súvislosti so smernicami 2002/65/ES a 2005/60/ES or
gány príslušné zabezpečovať dodržiavanie požiadaviek
týchto smerníc zo strany finančných inštitúcií, vymedze
né v bode 1.

e)

Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu (ďalej len „spo
ločný výbor“) na účely vykonávania úloh ymedzených v člán
koch 54 až 57 tohto nariadenia, nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010;

(1) Pozri stranu 12 tohto úradného vestníka.
(2) Pozri stranu 84 tohto úradného vestníka.

Článok 5
Právne postavenie
1.
Orgán pre poisťovníctvo je orgánom Únie s právnou
subjektivitou.
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2.
V každom členskom štáte požíva orgán pre poisťovníctvo
najširšiu právnu spôsobilosť na právne úkony zverenú právnic
kým osobám na základe vnútroštátneho práva. Môže predovšet
kým nadobúdať alebo disponovať s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom a byť stranou v právnych konaniach.
3.

c)

stimulovať a uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi
príslušnými orgánmi;

d)

úzko spolupracovať s ESRB, najmä poskytovaním ESRB in
formácií potrebných na dosiahnutie jeho úloh a zabezpečo
vaním náležitého dodržiavania varovaní a odporúčaní ESRB;

e)

organizovať a vykonávať analýz vzájomného hodnotenia prí
slušných orgánov vrátane vydávania usmernení a odporúča
ní a identifikovania osvedčených postupov s cieľom posilniť
konzistentnosť výsledkov dohľadu;

f)

monitorovať a hodnotiť vývoj na trhu v oblasti svojej
pôsobnosti;

g)

vykonávať ekonomické analýzy trhov s cieľom informovať
o plnení funkcií orgánu pre poisťovníctvo;

Orgán pre poisťovníctvo zastupuje predseda.
Článok 6
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Zloženie
Orgán pre poisťovníctvo má toto zloženie:
1.

rada orgánov dohľadu, ktorá vykonáva úlohy ustanovené
v článku 43;

2.

riadiaca rada, ktorá vykonáva úlohy ustanovené v článku 47;

3.

predseda, ktorý vykonáva úlohy ustanovené v článku 48;

4.

výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva úlohy ustanovené
v článku 53;

5.

odvolacia rada,
v článku 60.

ktorá

vykonáva

úlohy

ustanovené

h) zvyšovať ochranu poistníkov, účastníkov dôchodkového sy
stému a oprávnených osôb;
i)

prispievať k jednotnému a súdržnému fungovaniu kolégií or
gánov dohľadu pre cezhraničné inštitúcie, monitorovaniu,
hodnoteniu a meraniu systémového rizika, vypracúvaniu
a koordinácii plánov na ozdravenie a riešenie problémov, po
skytovaniu vysokej úrovne ochrany poistníkom a oprávne
ným osobám v rámci Únie, v súlade s článkami 21 až 26;

j)

plniť všetky ostatné osobitné úlohy uvedené v tomto naria
dení alebo v iných legislatívnych aktoch;

k)

na svojej internetovej stránke uverejňovať a pravidelne aktu
alizovať informácie zo svojej oblasti činnosti, predovšetkým
v rámci oblasti svojej pôsobnosti, o registrovaných finanč
ných inštitúciách, aby mala verejnosť ľahký prístup
k informáciám;

l)

prevziať podľa potreby všetky existujúce a prebiehajúce úlo
hy od Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníc
tvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (CEIOPS).

Článok 7
Sídlo
Orgán pre poisťovníctvo má sídlo vo Frankfurte nad Mohanom.
KAPITOLA II
ÚLOHY A PRÁVOMOCI ORGÁNU PRE POISŤOVNÍCTVO

Článok 8
Úlohy a právomoci orgánu pre poisťovníctvo
1.
a)

b)

Orgán pre poisťovníctvo má tieto úlohy:
prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných pred
pisov a postupov pre reguláciu a dohľad, najmä poskytova
ním stanovísk pre inštitúcie Únie a vypracúvaním usmernení,
odporúčaní a návrhov regulačných a vykonávacích technic
kých predpisov, ktoré vychádzajú z aktov Únie uvedených
v článku 1 ods. 2;
prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväz
ných aktov Únie, najmä podieľaním sa na spoločnej kultúre
dohľadu, zaistením konzistentného, účinného a efektívneho
uplatňovania aktov uvedených v článku 1 ods. 2, predchá
dzaním regulačnej arbitráži, zmierovaním a urovnávaním
sporov medzi príslušnými orgánmi, zabezpečovaním účin
ného a konzistentného dohľadu nad finančnými inštitúciami
a súdržného fungovania kolégií orgánov dohľadu a prijíma
ním opatrení okrem iného v krízových situáciách;

2.
Orgán pre poisťovníctvo by mal mať na vykonanie úloh
uvedených v odseku 1 právomoci ustanovené v tomto nariadení,
najmä:
a)

vypracovať návrh regulačných technických predpisov v kon
krétnych prípadoch uvedených v článku 10;

b)

vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov
v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 15;

c)

vydávať usmernenia a odporúčania, ako sa ustanovuje
v článku 16;
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d)

vydávať odporúčania v konkrétnych prípadoch uvedených
v článku 17 ods. 3;

e)

prijímať individuálne rozhodnutia určené príslušným orgá
nom v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 18 od
s. 3 a článku 19 ods. 3;

f)

v prípadoch, ktoré sa týkajú priamo uplatniteľného práva
Únie, prijímať individuálne rozhodnutia určené finančným
inštitúciám v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 17
ods. 6, článku 18 ods. 4 a článku 19 ods. 4;

g)

vydávať stanoviská pre Európsky parlament, Radu alebo Ko
misiu, ako sa ustanovuje v článku 34;

h) zhromažďovať nevyhnutné informácie o účastníkoch finanč
ného trhu, ako sa stanovuje v článku 35;
i)

j)

vytvoriť spoločné metodiky na posudzovanie vplyvu vlastno
stí produktov a distribučných procesov na finančnú situáciu
inštitúcií a na ochranu spotrebiteľov;
poskytovať centrálne prístupnú databázu registrovaných fi
nančných inštitúcií vo svojej oblasti pôsobnosti, ak sa to uvá
dza v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2.

Článok 9
Úlohy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a finančných
aktivít
1.
Orgán pre poisťovníctvo prevezme vedúcu úlohu pri pod
pore transparentnosti, jednoduchosti a spravodlivosti na trhu so
spotrebiteľskými finančnými produktmi alebo službami v rámci
vnútorného trhu, a to aj prostredníctvom:
a)

zhromažďovania informácií o spotrebiteľských trendoch, ich
analýzy a podávania správ;

b)

skúmania a koordinácie finančnej gramotnosti a vzdelávacích
iniciatív zo strany príslušných orgánov;

c)

rozvoja noriem odborného vzdelávania pre túto oblasť prie
myslu a

d)

prispievania k rozvoju spoločných pravidiel zverejňovania
informácií.

Orgán pre poisťovníctvo monitoruje nové a existujúce fi
2.
nančné aktivity a môže prijať usmernenia a odporúčania s cieľom
podporovať istotu a spoľahlivosť trhov a konvergenciu regulač
ných postupov.
3.
Orgán pre poisťovníctvo môže takisto vydať varovania, ak
finančné aktivity predstavujú vážne ohrozenie cieľov stanovených
v článku 1 ods. 6.
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4.
Orgán pre poisťovníctvo ako svoju integrálnu súčasť zriadi
výbor pre finančné inovácie, ktorý zahrnie všetky príslušné vnú
troštátne orgány dohľadu s cieľom dosiahnuť koordinovaný prí
stup pri regulácii a dohľade v prípade nových alebo inovačných
finančných aktivít a poskytnúť poradenstvo orgánu pre poisťov
níctvo, aby mohol predkladať správy Európskemu parlamentu,
Rade a Komisii.
5.
Orgán pre poisťovníctvo môže dočasne zakázať alebo ob
medziť určité finančné aktivity, ktoré ohrozujú riadne fungovanie
a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného sy
stému v Únii alebo jeho časti, a to prípadoch, ktoré sú vymedze
né v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 a za
podmienok, ktoré sú v nich stanovené, alebo v prípadoch, keď je
to žiaduce z dôvodu krízovej situácie v súlade s podmienkami sta
novenými v článku 18 a podľa týchto podmienok.
Orgán pre poisťovníctvo preskúmava rozhodnutie uvedené v pr
vom pododseku v náležitých lehotách a minimálne každé tri me
siace. V prípade, že sa po uvedenej trojmesačnej lehote
rozhodnutie neobnoví, automaticky stráca účinnosť.
Členský štát môže požiadať orgán pre poisťovníctvo, aby svoje
rozhodnutie prehodnotil. V takom prípade orgán pre poisťovníc
tvo v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 dru
hom pododseku rozhodne o tom, či bude na svojom rozhodnutí
trvať.
Orgán pre poisťovníctvo môže takisto posúdiť potrebu zakázať
alebo obmedziť určité druhy finančných aktivít a v prípade potre
by takéhoto zákazu alebo obmedzenia o tom informuje Komisiu
s cieľom uľahčiť prijatie akéhokoľvek takéhoto zákazu alebo
obmedzenia.

Článok 10
Regulačné technické predpisy
1.
Ak Európsky parlament a Rada delegujú na Komisiu právo
moc prijímať regulačné technické predpisy prostredníctvom de
legovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ, aby sa zabezpečila
konzistentná harmonizácia v oblastiach, ktoré sú konkrétne vy
medzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2,
môže orgán pre poisťovníctvo vypracovať návrh regulačných
technických predpisov. Orgán pre poisťovníctvo predkladá svoj
návrh predpisov na schválenie Komisii.
Regulačné technické predpisy sú technické, nezahŕňajú strate
gické ani politické rozhodnutia a ich obsah je obmedzený legisla
tívnymi aktmi, z ktorých vychádzajú.
Pred ich predložením Komisii vykoná orgán pre poisťovníctvo
otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických
predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ
tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané vzhľadom na roz
sah a dosah príslušného návrhu regulačných technických predpi
sov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Orgán
pre poisťovníctvo tiež požiada o stanovisko príslušné skupiny za
interesovaných strán uvedené v článku 37.
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Ak orgán pre poisťovníctvo predloží návrh regulačného technic
kého predpisu, Komisia ho bezodkladne zašle Európskemu par
lamentu a Rade.

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu regulačného tech
nického predpisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže schváliť
návrh regulačných technických predpisov iba čiastočne alebo so
zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie.

Ak má Komisia v úmysle návrh regulačného technického predpi
su neschváliť alebo ho schváliť iba sčasti alebo so zmenami a dopl
neniami, zašle návrh regulačného technického predpisu spolu
s vysvetlením, prečo ho neschvaľuje, alebo prípadne s odôvodne
ním jeho zmien a doplnení späť orgánu pre poisťovníctvo. Orgán
pre poisťovníctvo môže návrh regulačného technického predpisu
do šiestich týždňov zmeniť a doplniť na základe pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov Komisie a opätovne ho predložiť Komisii
vo forme formálneho stanoviska. Orgán pre poisťovníctvo zašle
kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu
a Rade.

Ak orgán pre poisťovníctvo v uvedenej šesťtýždňovej lehote zme
nený a doplnený návrh regulačného technického predpisu nepre
dložil alebo predložil návrh regulačného technického predpisu,
ktorý nie je zmenený a doplnený v súlade s pozmeňujúcimi
a doplňujúcimi návrhmi Komisie, môže Komisia prijať regulačný
technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za
relevantné, alebo ho zamietnuť.
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Komisia zašle svoj návrh regulačného technického predpisu or
gánu pre poisťovníctvo. Orgán pre poisťovníctvo môže návrh re
gulačného technického predpisu v lehote šiestich týždňov zmeniť
a doplniť a predložiť ho vo forme formálneho stanoviska Komi
sii. Orgán pre poisťovníctvo zašle kópiu svojho formálneho sta
noviska Európskemu parlamentu a Rade.
Ak orgán pre poisťovníctvo v lehote šiestich týždňov uvedenej
v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh re
gulačného technického predpisu, môže Komisia regulačný tech
nický predpis prijať.
Ak orgán pre poisťovníctvo zmenený a doplnený návrh regulač
ného technického predpisu v lehote šiestich týždňov predložil,
Komisia môže zmeniť a doplniť návrh regulačného technického
predpisu na základe zmien a doplnení navrhovaných orgánom
pre poisťovníctvo alebo prijať regulačný technický predpis so
zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné. Komisia
nemôže meniť obsah návrhu regulačného technického predpisu
vypracovaného orgánom pre poisťovníctvo bez predchádzajúcej
koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.
Regulačné technické predpisy sa prijmú prostredníctvom
4.
nariadení alebo rozhodnutí. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Eu
rópskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich
stanovený.

Článok 11
Vykonávanie delegovania právomoci

Komisia nemôže meniť obsah návrhu regulačného technického
predpisu vypracovaného orgánom pre poisťovníctvo bez pred
chádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

2.
Ak orgán pre poisťovníctvo nepredložil návrh regulačného
technického predpisu v lehote stanovenej v legislatívnych aktoch
uvedených v článku 1 ods. 2, môže Komisia o takýto návrh po
žiadať v novej lehote.

3.
Len ak orgán pre poisťovníctvo nepredloží návrh regulač
ného technického predpisu Komisii v lehotách v súlade s odse
kom 2, môže Komisia prijať regulačný technický predpis
prostredníctvom delegovaného aktu bez návrhu od orgánu pre
poisťovníctvo.

1.
Právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené
v článku 10 sa udeľuje Komisii na obdobie štyroch rokov od
16. decembra 2010. Komisia predloží najneskôr šesť mesiacov
pred uplynutím tohto štvorročného obdobia správu týkajúcu sa
delegovaných právomocí. Delegovanie právomoci sa automatic
ky predlžuje na rovnako dlhé obdobia pokiaľ ho Európsky parla
ment alebo Rada v súlade s článkom 14 neodvolajú.
Komisia oznamuje regulačný technický predpis Európske
2.
mu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jej prijatí.
3.
Právomoc prijímať regulačné technické predpisy udelená
Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 12 až 14.

Článok 12
Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu regulač
ných technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady
a prínosy, ak tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané
vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu regulačných
technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu nalieha
vosť danej veci. Komisia tiež požiada o stanovisko alebo radu prí
slušné skupiny zainteresovaných strán uvedené v článku 37.

Komisia bezodkladne zašle návrh regulačného technického pred
pisu Európskemu parlamentu a Rade.

Odvolanie delegovania právomoci
1.
Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právo
moci uvedené v článku 10 kedykoľvek odvolať.
Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhod
2.
núť, či delegovanie právomoci odvolať vyvinie úsilie na účely in
formovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred
prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované prá
vomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.
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3.
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právo
mocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okam
žite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je
ním dotknutá platnosť regulačných technických predpisov, ktoré
už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej
únie.

Článok 13
Námietky voči regulačným technickým predpisom

1.
Európsky parlament alebo Rada môžu voči regulačnému
technickému predpisu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov
od dátumu oznámenia regulačného technického predpisu prija
tého Komisiou. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa
táto lehota predĺži o tri mesiace.

Ak Komisia prijme regulačný technický predpis, ktorý je totožný
s návrhom regulačného technického predpisu predloženým orgá
nom pre poisťovníctvo, je lehota, počas ktorej môže Európsky
parlament a Rada vzniesť námietku, jeden mesiac od dátumu oz
námenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto
lehota predĺži o jeden mesiac.

2.
Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 nevznesie Eu
rópsky parlament ani Rada k regulačnému technickému predpisu
námietku, uverejní sa tento predpis v Úradnom vestníku Európskej
únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený. Re
gulačný technický predpis sa môže uverejniť v Úradnom vestníku
Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej le
hoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu, že ne
majú v úmysle vzniesť námietku.

3.
Regulačný technický predpis nenadobudne účinnosť v prí
pade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli ná
mietku v lehote uvedenej v odseku 1. V súlade s článkom 296
ZFEÚ inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči regulačnému tech
nickému predpisu, uvedie dôvody jej vznesenia.

Článok 14

15.12.2010

Článok 15
Vykonávacie technické predpisy

1.
Orgán pre poisťovníctvo môže prostredníctvom vykonáva
cích aktov podľa článku 291 ZFEÚ vypracovať vykonávacie tech
nické predpisy v oblastiach, ktoré sú konkrétne vymedzené
v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 Vykonávacie
technické predpisy majú technický charakter, nevyplývajú z nich
strategické rozhodnutia ani politické rozhodnutia a ich obsah má
určovať podmienky uplatňovania predmetných aktov. Orgán pre
poisťovníctvo predkladá návrh vykonávacích technických predpi
sov na schválenie Komisii.

Pred predložením návrhu vykonávacích technických predpisov
Komisii vykoná orgán pre poisťovníctvo otvorené verejné konzul
tácie a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ tieto
konzultácie a analýza nie sú neprimerané vzhľadom na rozsah
a dosah príslušného návrhu vykonávacích technických predpisov
alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Orgán pre
poisťovníctvo tiež požiada o stanovisko alebo radu príslušné sku
piny zainteresovaných strán uvedené v článku 37.

Ak orgán pre poisťovníctvo predloží návrh vykonávacieho tech
nického predpisu, Komisia ho bezodkladne zašle Európskemu
parlamentu a Rade.

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu vykonávacieho
technického predpisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže túto
lehotu predĺžiť o jeden mesiac. Komisia môže schváliť návrh vy
konávacieho technického predpisu iba čiastočne alebo so zmena
mi a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie.

Ak má Komisia v úmysle návrh vykonávacieho technického pred
pisu neschváliť alebo ho schváliť iba čiastočne alebo so zmenami
a doplneniami, zašle návrh ho spolu s vysvetlením, prečo ho ne
chce schváliť, alebo prípadne s odôvodnením jeho zmien a dopl
není späť orgánu pre poisťovníctvo. Orgán pre poisťovníctvo
môže návrh vykonávacieho technického predpisu do šiestich týž
dňov zmeniť a doplniť na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhov Komisie a opätovne ho predložiť Komisii vo forme for
málneho stanoviska. Orgán pre poisťovníctvo zašle kópiu svojho
formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Neschválenie alebo zmena a doplnenie návrhu regulačných
technických predpisov

1.
V prípade, že Komisia neschváli návrh regulačného technic
kého predpisu alebo ho zmení a doplní v súlade s článkom 10, in
formuje orgán pre poisťovníctvo, Európsky parlament a Radu,
pričom uvedie dôvody svojho konania.

2.
Európsky parlament alebo Rada môžu podľa potreby v le
hote jedného mesiaca od oznámenia uvedeného v odseku 1 vy
zvať zodpovedného komisára, aby spolu s predsedom orgánu pre
poisťovníctvo na ad hoc schôdzi príslušného výboru Európskeho
parlamentu alebo Rady predstavili a vysvetlili svoje rozpory.

Ak orgán pre poisťovníctvo v šesťtýždňovej lehote uvedenej v pia
tom pododseku zmenený a doplnený návrh vykonávacieho tech
nického predpisu nepredložil alebo predložil návrh
vykonávacieho technického predpisu, ktorý nie je zmenený a do
plnený v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Komi
sie, môže Komisia prijať vykonávací technický predpis so
zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné, alebo ho
zamietnuť.

Komisia nemôže meniť obsah návrhu vykonávacieho technické
ho predpisu vypracovaného orgánom pre poisťovníctvo bez pred
chádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.
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2.
V prípade, keď orgán pre poisťovníctvo nepredložil návrh
vykonávacieho technického predpisu v lehote stanovenej v legi
slatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, môže Komisia
o takýto návrh požiadať v novej lehote.
3.
Len v prípadoch, keď orgán pre poisťovníctvo nepredložil
Komisii návrh vykonávacieho technického predpisu v lehote v sú
lade s odsekom 2, môže Komisia prijať vykonávací technický
predpis prostredníctvom vykonávacieho aktu bez návrhu od or
gánu pre poisťovníctvo.
Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu vykoná
vacích technických predpisov a analyzuje možné súvisiace nákla
dy a prínosy, ak tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané
vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu vykonávacích
technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu nalieha
vosť danej veci. Komisia tiež požiada o stanovisko alebo radu prí
slušné skupiny zainteresovaných strán uvedené v článku 37.
Komisia bezodkladne zašle návrh vykonávacieho technického
predpisu Európskemu parlamentu a Rade.
Komisia takisto zašle návrh vykonávacieho technického predpisu
orgánu pre poisťovníctvo. Orgán pre poisťovníctvo môže návrh
vykonávacieho technického predpisu v lehote šiestich týždňov
zmeniť a doplniť a predložiť ho vo forme formálneho stanoviska
Komisii. Orgán pre poisťovníctvo zašle kópiu svojho formálneho
stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.
Ak orgán pre poisťovníctvo v lehote šiestich týždňov uvedenej
v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh vy
konávacieho technického predpisu, môže Komisia vykonávací
technický predpis prijať.
Ak orgán pre poisťovníctvo zmenený a doplnený návrh vykoná
vacieho technického predpisu v lehote šiestich týždňov predložil,
Komisia môže zmeniť a doplniť návrh vykonávacieho technické
ho predpisu na základe navrhovaných zmien a doplnení od or
gánu pre poisťovníctvo alebo prijať vykonávací technický predpis
so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné.
Komisia nesmie meniť obsah návrhu vykonávacích technických
predpisov vypracovaných orgánom pre poisťovníctvo bez pred
chádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.
4.
Vykonávacie technické predpisy sa prijmú prostredníctvom
nariadení alebo rozhodnutí. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Eu
rópskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich
stanovený.

Článok 16
Usmernenia a odporúčania
1.
Orgán pre poisťovníctvo vydáva usmernenia a odporúčania
určené príslušným orgánom alebo finančným inštitúciám s cie
ľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu
v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňo
vanie práva Únie.
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2.
Orgán pre poisťovníctvo v náležitých prípadoch organizuje
otvorené verejné konzultácie o týchto usmerneniach a odporúča
niach a vykonáva analýzu súvisiacich potenciálnych nákladov
a prínosov. Tieto konzultácie a analýzy sú primerané rozsahu pô
sobnosti, povahe a dosahu usmernení alebo odporúčaní. Orgán
pre poisťovníctvo v prípade potreby tiež požiada o stanovisko ale
bo radu príslušnej skupiny zainteresovaných strán uvedenej
v článku 37.

3.
Príslušné orgány a finančné inštitúcie vynaložia všetko úsi
lie na dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.

Do dvoch mesiacov od vydania usmernenia alebo odporúčania
každý príslušný orgán potvrdí, či toto usmernenie alebo odporú
čanie dodržal alebo ho má v úmysle dodržať. Ak ho príslušný or
gán nedodržal ani nemá v úmysle dodržať, informuje o tom orgán
pre poisťovníctvo a uvedie dôvody.

Orgán pre poisťovníctvo skutočnosť, že príslušný orgán nedodr
žal ani nemá v úmysle dodržať príslušné usmernenie alebo odpo
rúčanie, uverejní. Orgán pre poisťovníctvo sa môže
v individuálnych prípadoch rozhodnúť uverejniť aj dôvody ne
dodržania uvedeného usmernenia alebo odporúčania uvedené
príslušným orgánom. Príslušný orgán je o tomto uverejnení vo
pred informovaný.

Ak to uvedené usmernenie alebo odporúčanie vyžaduje, podáva
jú finančné inštitúcie jasnú a podrobnú správu o tom, či ho
dodržiavajú.

4.
Orgán pre poisťovníctvo vo svojej správe uvedenej v člán
ku 43 ods. 5 informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu
o vydaných usmerneniach a odporúčaniach a uvedie príslušné or
gány, ktoré ich nedodržiavajú, ako aj spôsoby, akými orgán pre
poisťovníctvo plánuje zabezpečiť, aby dotknutý príslušný orgán
jeho odporúčania a usmernenia v budúcnosti dodržiavali.

Článok 17
Porušenie práva Únie

1. Ak príslušný orgán neuplatňuje alebo ak uplatňuje akty uve
dené v článku 1 ods. 2 alebo ak ich uplatňuje spôsobom, ktorý sa
javí ako porušenie práva Únie vrátane regulačných technických
predpisov a vykonávacích technických predpisov stanovených
v súlade s článkami 10 až 15, najmä ak nezaistí, aby finančná in
štitúcia trhu spĺňala požiadavky ustanovené v týchto aktoch, or
gán pre poisťovníctvo koná v súlade s právomocami uvedenými
v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov,
2.
Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, príslušnej skupiny zain
teresovaných strán alebo z vlastného podnetu a po informovaní
dotknutého príslušného orgánu môže orgán pre poisťovníctvo
preskúmať údajné porušenie alebo neuplatňovanie práva Únie.
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Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 35,
príslušný orgán bezodkladne poskytne orgánu pre poisťovníctvo
všetky informácie, ktoré orgán pre poisťovníctvo považuje za po
trebné pre svoje vyšetrovanie.

Pri prijímaní opatrení súvisiacich so záležitosťami, ktoré sú pred
metom formálneho stanoviska podľa odseku 4 alebo rozhodnu
tia podľa odseku 6, zabezpečujú príslušné orgány súlad
s príslušným formálnym stanoviskom, resp. rozhodnutím.

3.
Orgán pre poisťovníctvo môže najneskôr do dvoch mesia
cov od začatia vyšetrovania adresovať dotknutému príslušnému
orgánu odporúčanie, v ktorom uvedie opatrenia potrebné na do
držanie práva Únie.

8. V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán pre poisťovníc
tvo uvedie, ktoré príslušné orgány a finančné inštitúcie nesplnili
formálne stanoviská alebo rozhodnutia uvedené v odsekoch 4 a 6
tohto článku.

Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia odporú
čania informuje orgán pre poisťovníctvo o krokoch, ktoré prijal
alebo plánuje prijať na zaistenie dodržiavania práva Únie.

Článok 18

Ak príslušný orgán nedodržal právne predpisy Európskej
4.
únie v lehote jedného mesiaca od prijatia odporúčania orgánu pre
poisťovníctvo, Komisia môže na základe informácií orgánu pre
poisťovníctvo alebo z vlastného podnetu vydať formálne stanovi
sko, ktorým príslušný orgán vyzve, aby prijal opatrenia potrebné
na dodržiavanie práva Únie. Vo formálnom stanovisku Komisia
zohľadní odporúčanie orgánu pre poisťovníctvo.

Komisia vydá takéto formálne stanovisko najneskôr do troch me
siacov od prijatia odporúčania. Komisia môže túto lehotu predĺ
žiť o jeden mesiac.

Orgán pre poisťovníctvo a príslušné orgány poskytnú Komisii
všetky potrebné informácie.

5.
Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od doručenia
formálneho stanoviska uvedeného v odseku 4 informuje Komisiu
a orgán pre poisťovníctvo o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje
prijať, aby formálnemu stanovisku vyhovel.

6.
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa člán
ku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nevyhovie formálnemu stano
visku uvedenému v odseku 4 v lehote v ňom uvedenej a ak je to
potrebné na včasnú nápravu nedodržiavania predpisov s cieľom
zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne podmienky hospodár
skej súťaže na trhu alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu fi
nančného systému, orgán pre poisťovníctvo môže v prípade, že
sú príslušné požiadavky aktov uvedených v článku 1 ods. 2
priamo uplatniteľné na finančné inštitúcie, prijať individuálne roz
hodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom sa požadujú opa
trenia potrebné na dodržanie jej povinností vyplývajúcich z práva
Únie vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.

Rozhodnutie orgánu pre poisťovníctvo musí byť v súlade s for
málnym stanoviskom, ktoré vydala Komisia podľa odseku 4.

7.
Rozhodnutia prijaté na základe odseku 6 majú prednosť
pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné
orgány prijali v rovnakej veci.

Opatrenia v krízových situáciách
1. V prípade nepriaznivého vývoja, ktorý môže vážne ohroziť
riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu ce
lého finančného systému v Únii alebo jeho časti, orgán pre po
isťovníctvo aktívne podporuje a v prípade potreby koordinuje
všetky opatrenia, ktoré prijmú relevantné príslušné vnútroštátne
orgány dohľadu.
Na účely plnenia tejto podpornej a koordinačnej úlohy relevant
né príslušné vnútroštátne orgány dohľadu v plnej miere informu
jú orgán pre poisťovníctvo o všetkých relevantných zmenách
a pozývajú ho, aby sa ako pozorovateľ zúčastnil na každom rele
vantnom zhromaždení.
2.
Rada môže na základe žiadosti orgánu pre poisťovníctvo,
Komisie alebo ESRB a po porade s Komisiou a ESRB a vo vhod
ných prípadoch aj s ESA prijať rozhodnutie určené orgánu pre po
isťovníctvo, v ktorom na účely tohto nariadenia určí existenciu
krízovej situácie. Rada preskúmava toto rozhodnutie v náležitých
intervaloch a minimálne raz za mesiac. V prípade, že sa rozhod
nutie po jednom mesiaci neobnoví, automaticky stráca účinnosť.
Rada môže kedykoľvek vyhlásiť ukončenie krízovej situácie.
Ak sa ESRB alebo orgán pre poisťovníctvo domnieva, že môže
dôjsť k vzniku krízovej situácie, vydá dôverné odporúčanie urče
né Rade a poskytne jej posúdenie situácie. Rada následne posúdi,
či je potrebné zvolať zasadnutie. V tomto procese sa musí zabez
pečiť, aby sa náležitá pozornosť venovala zachovávaniu
dôvernosti.
Ak Rada rozhodne o existencii krízovej situácie, primeraným spô
sobom a bezodkladne o tom informuje Európsky parlament
a Komisiu.
3. Ak Rada prijala rozhodnutie podľa odseku 2 ak je vo výni
močnej situácii potrebná koordinovaná reakcia vnútroštátnych
orgánov na nepriaznivý vývoj, ktorý môže vážne ohroziť riadne
fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého fi
nančné systému v Únii alebo jeho časti, orgán pre poisťovníctvo
môže prijať individuálne rozhodnutia, ktorými príslušné orgány
požiada, aby prijali potrebné opatrenia v súlade s právnymi pred
pismi uvedenými v článku 1 ods. 2 na riešenie takéhoto vývoja
a zaistili, že finančné inštitúcie a príslušné orgány spĺňajú požia
davky ustanovené v uvedených právnych predpisoch.
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4.
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa člán
ku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu
pre poisťovníctvo uvedené v odseku 3 v lehote uvedenej v tomto
rozhodnutí, orgán pre poisťovníctvo môže v prípade, že sú prí
slušné požiadavky stanovené v legislatívnych aktoch uvedených
v článku 1 ods. 2 vrátane regulačných technických predpisov
a vykonávacích technických predpisov prijatých v súlade s uve
denými aktmi, priamo uplatniteľné na finančné inštitúcie, prijať
individuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom sa
požadujú potrebné opatrenia na dodržanie jeho povinností vyplý
vajúcich z týchto právnych predpisov, vrátane zastavenia akejkoľ
vek činnosti. Toto sa uplatňuje len v situáciách, keď príslušný
orgán neuplatňuje legislatívne akty uvedené v článku 1 ods. 2 vrá
tane regulačných technických predpisov a vykonávacích technic
kých predpisov, ktoré sa prijali v súlade s uvedenými aktmi, alebo
ich uplatňuje spôsobom, ktorý je zjavným porušením týchto ak
tov, a keď je naliehavá náprava potrebná na obnovenie riadneho
fungovania a integrity finančných trhov alebo stability celého fi
nančného systému v Únii alebo jeho časti.

5.
Rozhodnutia prijaté na základe odseku 4 majú prednosť
pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné
orgány prijali v rovnakej veci.

Všetky opatrenia príslušných orgánov súvisiace so záležitosťami,
ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odsekov 3 alebo 4, mu
sia byť v súlade s týmito rozhodnutiami.
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3.
Ak počas lehoty na zmierenie uvedenej v odseku 2 dotknu
té príslušné orgány nedosiahnu dohodu, orgán pre poisťovníctvo
môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 tre
ťom a štvrtom pododseku prijať rozhodnutie, ktorým požiada do
tknuté príslušné orgány, aby prijali konkrétne opatrenia so
záväzným účinkom na dotknuté príslušné orgány alebo sa zdržali
konania s cieľom urovnať záležitosť, aby sa zabezpečil súlad s prá
vom Únie.
4.
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa člán
ku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu
pre poisťovníctvo a tým nezabezpečí, aby finančná inštitúcia spĺ
ňala požiadavky, ktoré sa na ňu priamo vzťahujú v zmysle aktov
uvedených v článku 1 ods. 2, orgán pre poisťovníctvo môže pri
jať individuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom
ju požiada o potrebné opatrenia na dodržiavanie jej povinností
vyplývajúcich z práva Únie, vrátane zastavenia akejkoľvek
činnosti.
Rozhodnutia prijaté na základe odseku 4 majú prednosť
5.
pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné
orgány prijali v rovnakej veci. Všetky opatrenia príslušných orgá
nov súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú predmetom rozhodnu
tia podľa odsekov 3 alebo 4, musia byť v súlade s týmito
rozhodnutiami.
6.
V správe uvedenej v článku 50 ods. 2 predseda orgánu pre
poisťovníctvo vymedzí povahu a typ sporov medzi príslušnými
orgánmi, dosiahnuté dohody a rozhodnutia prijaté na urovnanie
týchto sporov.

Článok 19

Článok 20

Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi
v cezhraničných situáciách

Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi
v rôznych sektoroch

1.
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v člán
ku 17, ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom
akcie alebo nečinnosťou príslušného orgánu iného členského štá
tu v prípadoch stanovených v aktoch uvedených v článku 1 od
s. 2, orgán pre poisťovníctvo na žiadosť jedného alebo viacerých
dotknutých príslušných orgánov môže týmto orgánom pomôcť
dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v odsekoch 2
až 4 tohto článku.

Spoločný výbor urovnáva v súlade s postupom stanoveným
v článkoch 19 a 56 spory medzi jednotlivými sektormi, ktoré
môžu vzniknúť medzi príslušnými orgánmi, vymedzenými v člán
ku 4 ods. 2 tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a na
riadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 21
Kolégiá orgánov dohľadu

V prípadoch stanovených v právnych predpisoch uvedených
v článku 1 ods. 2 a ak na základe objektívnych kritérií možno
konštatovať, že medzi príslušnými orgánmi rôznych členských
štátov došlo k nezhode, orgán pre poisťovníctvo môže z vlastné
ho podnetu týmto orgánom pomôcť dosiahnuť dohodu v súlade
s postupom ustanoveným v odsekoch 2 až 4.

2.
Orgán pre poisťovníctvo stanoví lehoty na zmierenie medzi
príslušnými orgánmi, pričom zohľadní všetky príslušné lehoty vy
medzené v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, ako aj zložitosť
a naliehavosť veci. V tomto štádiu orgán pre poisťovníctvo zohrá
úlohu sprostredkovateľa.

Orgán pre poisťovníctvo prispieva k presadzovaniu a mo
1.
nitorovaniu účinného, efektívneho a konzistentného fungovania
kolégií orgánov dohľadu uvedených v smernici 2009/138/ES
a posilňuje súdržné uplatňovanie práva Únie kolégiami orgánov
dohľadu. S cieľom zbližovať osvedčené postupy dohľadu sa za
mestnanci orgánu pre poisťovníctvo môžu zúčastňovať na činno
stiach kolégií orgánov dohľadu, a to vrátane kontrol na mieste,
ktoré spoločne vykonávajú dva alebo viaceré príslušné orgány.
2.
Orgán pre poisťovníctvo zabezpečuje jednotné a konzi
stentné fungovanie kolégií orgánov dohľadu pre cezhraničné in
štitúcie v Únii, pričom prihliada na systémové riziko, ktoré
predstavujú finančné inštitúcie v zmysle článku 23.
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Na účely tohto odseku a odseku 1 tohto článku sa orgán pre po
isťovníctvo považuje za „príslušný orgán“ v zmysle príslušných
právnych predpisov.

Orgán pre poisťovníctvo môže:

a)

b)

c)

d)

e)

zhromažďovať a vymieňať si v spolupráci s príslušnými or
gánmi všetky príslušné informácie s cieľom uľahčiť prácu ko
légia a vytvoriť a spravovať centrálny systém na sprístupnenie
týchto informácií príslušným orgánom v kolégiu;

iniciovať a koordinovať záťažové testy v celej Únii v súlade
s článkom 32 s cieľom posúdiť odolnosť finančných inštitú
cií, a najmä systémového rizika, ktoré predstavujú finančné
inštitúcie v zmysle článku 23, voči nepriaznivému vývoju na
trhu a posudzovať potenciál systémového rizika zvyšovať sa
v záťažových situáciách, pričom zabezpečí, aby sa na vnút
roštátnej úrovni pri takýchto testoch uplatnila konzistentná
metodika, a v prípade potreby zasiela príslušnému orgánu
odporúčanie na nápravu problémov, ktoré sa pri záťažových
testoch identifikovali;

podporovať efektívne a účinné vykonávanie činností dohľa
du vrátane hodnotenia rizík, ktorým sú alebo by mohli byť
vystavené finančné inštitúcie, určených na základe procesu
hodnotenia vykonávaného orgánmi dohľadu alebo v záťažo
vých situáciách;

v súlade s úlohami a právomocami ustanovenými v tomto
nariadení dozerať na úlohy vykonávané príslušnými orgán
mi a

požadovať od kolégia ďalšie rokovania vo všetkých prípa
doch, keď sa domnieva, že by rozhodnutie znamenalo ne
správne uplatňovanie práva Únie alebo by neprispelo
k dosahovaniu cieľa zjednotiť postupy dohľadu. Od orgánu
konsolidovaného dohľadu skupiny môže tiež požadovať na
plánovanie zasadnutia kolégia alebo vloženie bodu do pro
gramu zasadnutia.

3.
Orgán pre poisťovníctvo môže vypracovať návrh regulač
ného a vykonávacieho technického predpisu, ktorými sa zabez
pečia jednotné podmienky uplatňovania ustanovení týkajúcich sa
fungovania kolégií orgánov dohľadu, a vydávať usmernenia a od
porúčania prijaté na základe článku 16 s cieľom podporovať kon
vergenciu vykonávania dohľadu a osvedčených postupov
prijatých kolégiami orgánov dohľadu.

4.
Úloha právne záväznej mediácie umožní orgánu pre po
isťovníctvo riešiť spory medzi príslušnými orgánmi v súlade s po
stupom stanoveným v článku 19. Orgán pre poisťovníctvo môže
v súlade s článkom 19 prijať v oblasti dohľadu rozhodnutia
priamo uplatniteľné na dotknutú inštitúciu.
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Článok 22
Všeobecné ustanovenia

1. Orgán pre poisťovníctvo náležite prihliada na systémové ri
ziko ako je vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1092/2010. Rieši rizi
ko narušenia finančných služieb, ktoré:

a)

je spôsobené poškodením celého finančného systému alebo
jeho časti a

b)

môže mať závažné negatívne dôsledky pre vnútorný trh
a reálne hospodárstvo.

Orgán pre poisťovníctvo náležite prihliada k monitorovaniu a po
súdeniu systémového rizika, ktoré vypracoval orgán ESRB a or
gán pre poisťovníctvo, a reaguje na upozornenia a odporúčania
v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.

2.
Orgán pre poisťovníctvo v spolupráci s ESRB a v súlade
s článkom 23 ods. 1 vypracuje spoločný prístup k identifikácii
a meraniu systémovej významnosti, prípadne vrátane kvantitatív
nych a kvalitatívnych ukazovateľov.

Tieto ukazovatele budú kľúčovým prvkom pri určovaní vhodných
opatrení dohľadu. Orgán pre poisťovníctvo bude monitorovať stu
peň konvergencie prijatých určených opatrení na účely presadzo
vania spoločného prístupu.

3.
Bez toho, aby boli dotknuté akty uvedené v článku 1 ods. 2,
orgán pre poisťovníctvo podľa potreby vypracuje dodatočné us
mernenia a odporúčania pre finančné inštitúcie, aby sa zohľad
nilo systémové riziko, ktoré predstavujú.

Orgán pre poisťovníctvo zabezpečuje, že pri vypracúvaní návrhu
regulačných a vykonávacích technických predpisov v oblastiach
stanovených v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2
sa prihliada na systémové riziko, ktoré predstavujú finančné
inštitúcie.

4.
Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov,
Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie, alebo z vlastného
podnetu môže orgán pre poisťovníctvo preskúmať konkrétny typ
finančnej inštitúcie, typ produktu alebo typ činnosti s cieľom po
súdiť potenciálne hrozby pre stabilitu finančného systému a dot
knutým príslušným orgánom môže predložiť odporúčania na
opatrenia.

Na tento účel môže orgán pre poisťovníctvo využiť právomoci,
ktoré sú mu udelené podľa tohto nariadenia vrátane článku 35.

5. Spoločný výbor zabezpečuje celkovú a medzisektorovú ko
ordináciu činností, ktoré sa vykonávajú na základe tohto článku.

15.12.2010

Úradný vestník Európskej únie

SK

Článok 23
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Identifikácia a meranie systémového rizika

3. Orgán pre poisťovníctvo môže vypracovať regulačné a vy
konávacie technické predpisy, ako sa stanovuje v legislatívnych
aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 v súlade s postupom stano
veným v článkoch 10 až 15.

1. Orgán pre poisťovníctvo po porade s ESRB vypracuje krité
riá na identifikáciu a meranie systémového rizika a náležitý režim
záťažového testovania, ktoré zahŕňa posúdenie potenciálu systé
mového rizika, ktoré predstavujú finančné inštitúcie, a ktoré sa
môže zvyšovať v záťažových situáciách.

Článok 26

Orgán pre poisťovníctvo vypracuje náležitý režim záťažového te
stovania s cieľom pomôcť pri identifikácii tých finančných inšti
túcií, ktoré môžu predstavovať systémové riziko. Tieto inštitúcie
podliehajú posilnenému dohľadu a v prípade potreby postupom
jej ozdravenia a riešenia uvedeným v článku 25.
2.
Pri vypracúvaní kritérií na identifikáciu a meranie systémo
vého rizika, ktoré môžu predstavovať poisťovne, zaisťovne a in
štitúcie dôchodkového poistenia zamestnancov, orgán pre
poisťovníctvo plne prihliada k relevantným medzinárodným prí
stupom vrátane tých, ktoré stanovili Rada finančnej stability, Me
dzinárodný menový fond, Medzinárodné združenie orgánov
dohľadu nad poistením a Banka pre medzinárodné zúčtovanie.

Článok 24
Stála schopnosť reagovať na systémové riziká
1. Orgán pre poisťovníctvo zabezpečuje, že má nepretržite
k dispozícii špecializované kapacity na účinnú reakciu v prípade
výskytu systémových rizík v zmysle článkov 22 a 23, najmä so
zreteľom na inštitúcie, ktoré predstavujú systémové riziko.
2.
Orgán pre poisťovníctvo plní úlohy, ktoré mu boli zverené
v tomto nariadení a v právnych predpisoch uvedených v článku 1
ods. 2 a prispieva k zabezpečovaniu jednotného a koordinované
ho krízového riadenia a režimu riešenia krízových situácií v Únii.

Článok 25

Rozvoj Európskej siete národných garančných schém
v poisťovníctve
Orgán pre poisťovníctvo môže prispievať k posudzovaniu potre
by primerane financovanej a dostatočne harmonizovanej Európ
skej siete národných garančných schém v poisťovníctve.
Článok 27
Predchádzanie krízam, ich riadenie a riešenie
Komisia môže orgán pre poisťovníctvo požiadať, aby prispel
k hodnoteniu uvedenému v článku 242 smernice 2009/138/ES,
najmä pokiaľ ide o spoluprácu orgánov dohľadu v rámci kolégií
orgánov dohľadu a o funkčnosť týchto kolégií, postupy dohľadu
týkajúce sa stanovovania navýšenia kapitálu, posudzovanie prí
nosov vyplývajúcich z posilnenia dohľadu nad skupinou a riade
nia kapitálu v rámci skupiny poisťovní alebo zaisťovní vrátane
možných opatrení na posilnenie riadneho cezhraničného riade
nia poisťovacích skupín, najmä v oblasti riadenia rizík a správy
aktív, pričom orgán pre poisťovníctvo môže podať správu
o akomkoľvek novom vývoji a pokroku v súvislosti s:
a)

harmonizovaným rámcom pre včasné intervencie;

b)

postupmi pri centralizovanom riadení rizika skupiny a fun
govaním vnútorných modelov skupiny vrátane záťažových
testov;

c)

vnútroskupinovými transakciami a koncentráciami rizík;

d)

vývojom účinkov diverzifikácie a koncentrácie;

e)

harmonizovaným rámcom pre prevoditeľnosť aktív, insol
ventnosť a postupy zrušenia spoločnosti, ktorý odstraňuje
príslušné prekážky prevoditeľnosti aktív vyplývajúce z vnút
roštátneho práva obchodných spoločností;

Postupy ozdravenia a riešenia problémov
1. Orgán pre poisťovníctvo prispieva k vypracovaniu a ku ko
ordinácii účinných a konzistentných plánov na ozdravenie a rie
šenie problémov, postupov v krízových situáciách
a preventívnych opatrení na účely minimalizácie systémového
vplyvu akéhokoľvek zlyhania a aktívne sa na tomto vypracovaní
a koordinácii zúčastňuje.

f)

rovnocennou úrovňou ochrany poistníkov a oprávnených
osôb podnikov rovnakej skupiny, najmä v krízových
situáciách;

g)

harmonizovaným a primerane financovaným riešením v ob
lasti garančných schém v poisťovníctve uplatňovaným v ce
lej Únii.

2.
Orgán pre poisťovníctvo môže určiť osvedčené postupy za
merané na uľahčenie riešenia problémov zlyhávajúcich inštitúcií
a najmä cezhraničných skupín, a to spôsobom, ktorým sa zabráni
šíreniu škodlivého vplyvu, pričom zabezpečí dostupnosť vhod
ných nástrojov vrátane dostatočných zdrojov, a umožní, aby sa
riešenie inštitúcie alebo skupiny uskutočnilo včas a riadnym a ná
kladovo efektívnym spôsobom.

Orgán pre poisťovníctvo môže v súvislosti s písm. e) podať sprá
vu aj o akomkoľvek novom vývoji a pokroku týkajúcom sa súbo
ru koordinovaných vnútroštátnych mechanizmov krízového
riadenia, vrátane prípadnej potreby systému jednotných a dôve
ryhodných mechanizmov financovania s vhodnými finančnými
nástrojmi.
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Preskúmaním tohto nariadenia, ako sa ustanovuje v článku 81, sa
preskúma najmä možné posilnenie úlohy orgánu pre poisťovníc
tvo v rámci predchádzania krízam, ich riadenia a riešenia.

Článok 28

c)

prispieva k vypracovaniu vysokokvalitných a jednotných
predpisov dohľadu vrátane predpisov pre výkazníctvo a me
dzinárodných účtovných štandardov v súlade s článkom 1
ods. 3;

d)

preskúmava uplatňovanie príslušných regulačných a vykoná
vacích technických predpisov prijatých Komisiou, usmernení
a odporúčaní vydaných orgánom pre poisťovníctvo a v prí
pade potreby navrhuje zmeny a doplnenia a

e)

navrhuje sektorové a medzisektorové školiace programy,
uľahčuje výmeny zamestnancov a podnecuje príslušné orgá
ny, aby zintenzívnili využívanie schém dočasného prelože
nia zamestnancov a ostatných nástrojov.

Delegovanie úloh a zodpovedností
1.
Príslušné orgány môžu so súhlasom splnomocneného or
gánu delegovať úlohy a zodpovednosti na orgán pre poisťovníc
tvo alebo iný príslušný orgán za podmienok stanovených v tomto
článku. Členské štáty môžu v súvislosti s delegovaním zodpoved
ností stanoviť osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť pred
tým, ako ich príslušné orgány uzavrú takéto dohody o delegovaní,
a môžu obmedziť rozsah delegovania na mieru potrebnú na
účinný dohľad nad cezhraničnými finančnými inštitúciami alebo
skupinami.
2.
Orgán pre poisťovníctvo podnecuje a uľahčuje delegovanie
úloh a zodpovedností medzi príslušnými orgánmi určením tých
úloh a zodpovedností, ktoré sa môžu delegovať alebo spoločne
vykonávať, a presadzovaním osvedčených postupov.
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2. Orgán pre poisťovníctvo môže v prípade potreby vypraco
vať nové praktické nástroje a prostriedky konvergencie na pod
poru spoločných prístupov a postupov v oblasti dohľadu.

Článok 30
Vzájomné hodnotenie príslušných orgánov

3.
Výsledkom delegovania zodpovedností je prerozdelenie
kompetencií stanovených v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2
Postupy, presadzovanie a administratívne a justičné preskúmanie
v súvislosti s delegovanými zodpovednosťami upravuje právo spl
nomocneného orgánu.
4.
Príslušné orgány informujú orgán pre poisťovníctvo o do
hodách o delegovaní, ktoré plánujú uzavrieť. Dohody nadobud
nú platnosť najskôr jeden mesiac po informovaní orgánu pre
poisťovníctvo.
Orgán pre poisťovníctvo môže predložiť stanovisko k plánovanej
dohode do jedného mesiaca po tom, ako bol informovaný.

1. Orgán pre poisťovníctvo pravidelne organizuje a vykonáva
vzájomné hodnotenia niektorých alebo všetkých činností prísluš
ných orgánov s cieľom ďalej zvýšiť konzistentnosť výsledkov do
hľadu. Orgán pre poisťovníctvo na tento účel vypracuje metódy
s cieľom umožniť objektívne posúdenie a porovnanie medzi pre
skúmavanými orgánmi. Pri vykonávaní vzájomných hodnotení sa
zohľadňujú existujúce informácie a hodnotenia, ktoré sú už v sú
vislosti s dotknutým príslušným orgánom k dispozícii.
2.
Vzájomné hodnotenie zahŕňa, ale neobmedzuje sa len na
hodnotenie:
a)

primeranosti inštitucionálnych dojednaní a zdrojov prísluš
ného orgánu s osobitným zreteľom na účinné uplatňovanie
regulačných technických predpisov a vykonávacích technic
kých predpisov uvedených v článkoch 10 až 15 a v aktoch
uvedených v článku 1 ods. 2 a schopnosti reagovať na vývoj
na trhu;

b)

stupňa konvergencie dosiahnutého pri uplatňovaní právnych
predpisov Únie a pri postupoch v oblasti dohľadu vrátane re
gulačných technických predpisov a vykonávacích technic
kých predpisov, usmernení a odporúčaní prijatých na základe
článkov 10 až 16 a v rozsahu, v ktorom postupy dohľadu do
sahujú ciele ustanovené v práve Únie;

c)

najlepších postupov vypracovaných niektorými príslušnými
orgánmi, ktorých prijatie môže byť prínosom pre iné prísluš
né orgány;

d)

účinnosti a stupňa konvergencie dosiahnutej v súvislosti
s presadzovaním ustanovení prijatých v rámci vykonávania
práva Únie vrátane správnych opatrení a sankcií prijatých
voči zodpovedným osobám v prípadoch nedodržania týchto
ustanovení.

Orgán pre poisťovníctvo vhodnými prostriedkami uverejní všetky
dohody o delegovaní, ktoré uzatvorili príslušné orgány, s cieľom
zabezpečiť, aby všetky dotknuté strany boli riadne informované.

Článok 29
Spoločná kultúra dohľadu
1.
Orgán pre poisťovníctvo zohráva aktívnu úlohu pri budo
vaní spoločnej kultúry dohľadu v Únii a konzistentného vykoná
vania dohľadu, ako aj zabezpečovania jednotných postupov
a zosúladených prístupov v celej Únii. Orgán pre poisťovníctvo
vykonáva aspoň tieto činnosti:
a)

poskytuje stanoviská príslušným orgánom;

b)

podporuje účinnú dvojstrannú a viacstrannú výmenu infor
mácií medzi príslušnými orgánmi pri plnom dodržaní uplat
niteľných ustanovení týkajúcich sa dôvernosti a ochrany
údajov ustanovených v príslušných právnych predpisoch
Únie;
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3.
Na základe vzájomného hodnotenia môže orgán pre po
isťovníctvo podľa článku 16 vydať usmernenia a odporúčania. Prí
slušný orgán sa v súlade s článkom 16 ods. 3 usiluje postupovať
podľa uvedených usmernení a odporúčaní. Orgán pre poisťovníc
tvo zohľadní výsledok vzájomného hodnotenia pri vypracúvaní
návrhov regulačných technických alebo vykonávacích technic
kých predpisov v súlade s článkami 10 až 15.
4.
Orgán pre poisťovníctvo zverejní osvedčené postupy, ktoré
je možné stanoviť na základe týchto vzájomných hodnotení.
Okrem toho možno zverejniť všetky ďalšie výsledky vzájomných
hodnotení, ak s tým súhlasí príslušný orgán, ktorý je predmetom
vzájomného hodnotenia.
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Orgán pre poisťovníctvo zahrnie do svojich hodnotení hospodár
sku analýzu trhov, na ktorých finančné inštitúcie pôsobia, a hod
notenie vplyvu, ktorý na tieto inštitúcie bude mať možný vývoj
trhu.

2. Orgán pre poisťovníctvo v spolupráci s ESRB začína a ko
ordinuje posudzovania reakcií finančných inštitúcií na nepriaz
nivý vývoj na trhu v rámci celej Únie. Pre príslušné orgány na
tento účel vypracuje:

a)

spoločné metodiky pre posudzovanie vplyvu hospodárskych
scenárov na finančnú pozíciu inštitúcie;

b)

spoločné prístupy k oznamovaniu výsledkov týchto posú
dení reakcií finančných inštitúcií;

c)

spoločné metodiky na posúdenie vplyvu konkrétnych pro
duktov alebo distribučných procesov na finančnú pozíciu in
štitúcie a na informácie o poistníkoch, účastníkoch
dôchodkového
systému,
oprávnených
osobách
a zákazníkoch.

Článok 31
Koordinačná funkcia
Orgán pre poisťovníctvo plní všeobecnú koordinačnú úlohu me
dzi príslušnými orgánmi, a to najmä v prípadoch, keď by nepriaz
nivý vývoj mohol potenciálne ohroziť riadne fungovanie
a integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému
v Únii.
Orgán pre poisťovníctvo podporuje koordinovanú reakciu Únie,
okrem iného prostredníctvom:
a)

uľahčenia výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi;

b)

stanovenia rozsahu a, ak je to možné a vhodné, overenia spo
ľahlivosti informácií, ktoré by sa mali poskytnúť všetkým do
tknutým príslušným orgánom;

c)

bez toho, aby bol dotknutý článok 19, vykonávania nezáväz
nej mediácie na žiadosť príslušných orgánov alebo z vlastné
ho podnetu;

d)

bezodkladného oznámenia všetkých možných krízových si
tuácií ESRB;

e)

prijímania všetkých náležitých opatrení s cieľom prispieť ku
koordinácii činností príslušných orgánov v prípade vývoja,
ktorý by mohol ohroziť fungovanie finančných trhov;

f)

centralizovania informácií prijatých od príslušných orgánov
v súlade s článkami 21 a 35 ako výsledok povinností inšti
túcií pôsobiacich vo viacerých členských štátoch podávať
správy o regulácii. Orgán pre poisťovníctvo si tieto informá
cie vymieňa s ostatnými príslušnými orgánmi.

Bez toho, aby boli dotknuté úlohy ESRB uvedené v naria
3.
dení (EÚ) č. 1092/2010, orgán pre poisťovníctvo aspoň raz roč
ne a v prípade potreby aj častejšie poskytne Európskemu
parlamentu, Rade, Komisii a ESRB posúdenia vývoja, možných ri
zík a slabých miest v oblasti svojej pôsobnosti.

Orgán pre poisťovníctvo do týchto posúdení začlení klasifikáciu
hlavných rizík a slabých miest a v prípade potreby odporučí pre
ventívne alebo nápravné opatrenia.

4.
Orgán pre poisťovníctvo zabezpečí primerané pokrytie me
dzisektorového vývoja, rizík a slabých miest na základe úzkej spo
lupráce s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre
bankovníctvo) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgá
nom pre cenné papiere a trhy) prostredníctvom spoločného
výboru.

Článok 33
Medzinárodné vzťahy

Článok 32
Posúdenie vývoja na trhu
1. Orgán pre poisťovníctvo monitoruje a posudzuje vývoj trhu
v oblasti svojej pôsobnosti a v prípade potreby informuje Európ
sky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a Európ
sky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy),
ESRB, Európsky parlament, Radu a Komisiu o príslušných mikro
prudenciálnych trendoch, možných rizikách a slabých miestach.

1.
Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských
štátov a inštitúcií Únie, orgán pre poisťovníctvo môže nadviazať
kontakty a uzavrieť administratívne dohody s orgánmi dohľadu,
medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi tretích kra
jín. Tieto dohody nevytvárajú pre Úniu a jej členské štáty právne
záväzky ani nebránia členským štátom a ich príslušným orgánom
uzatvárať bilaterálne alebo multilaterálne dohody s tretími
krajinami.
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2.
Orgán pre poisťovníctvo pomáha pri príprave rozhodnutí
o rovnocennosti týkajúcich sa systémov dohľadu v tretích kraji
nách v súlade s aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2.
3.
V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán pre poisťovníc
tvo uvedie administratívne dohody, ktoré boli dosiahnuté s me
dzinárodnými organizáciami alebo správnymi orgánmi tretích
krajín, a pomoc poskytovanú pri príprave rozhodnutí
o rovnocennosti.

Článok 34
Ostatné úlohy
1.
Orgán pre poisťovníctvo môže na žiadosť Európskeho par
lamentu, Rady alebo Komisie alebo z vlastného podnetu poskyt
núť Európskemu parlamentu, Rade a Komisii stanoviská ku
všetkým záležitostiam týkajúcim sa jeho oblasti pôsobnosti.
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4.
Pred vyžiadaním informácií v súlade s týmto článkom
a s cieľom zamedziť zdvojeniu povinnosti podávať správy orgán
pre poisťovníctvo zohľadní všetky príslušné existujúce štatistiky
vypracované a rozširované Európskym štatistickým systémom
a Európskym systémom centrálnych bánk.
5. Ak informácie nie sú k dispozícii alebo ich príslušné orgány
neposkytli včas, orgán pre poisťovníctvo môže adresovať náležite
opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť iným orgánom dohľadu, mi
nisterstvu zodpovednému za financie financií, ak toto minister
stvo disponuje prudenciálnymi informáciami, národnej centrálnej
banke alebo štatistickému úradu dotknutého členského štátu.
6.
Ak informácie nie sú k dispozícii alebo ich príslušné orgány
neposkytli podľa odsekov 1 alebo 5 včas, orgán pre poisťovníc
tvo môže adresovať náležite opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť
priamo príslušným finančným inštitúciám. V tejto odôvodnenej
žiadosti sa vysvetlí, prečo sú informácie o daných jednotlivých fi
nančných inštitúciách potrebné.

2.
Orgán pre poisťovníctvo môže vzhľadom na prudenciálne
posúdenia fúzií a nadobudnutí majetkových podielov v rozsahu
pôsobnosti smernice 92/49/ES a smerníc 2002/83/ES
a 2005/68/ES v znení smernice 2007/44/ES, ktoré podľa uvede
nej smernice vyžadujú konzultáciu medzi príslušnými orgánmi
z dvoch alebo viacerých členských štátov, na základe žiadosti jed
ného z dotknutých príslušných orgánov vydať a uverejniť stano
visko k prudenciálnemu posúdeniu, pokiaľ sa netýka kritérií
uvedených v článku 15b ods. 1 písm. e) smernice 92/49/ES, člán
ku 15b ods. 1 písm. e) smernice 2002/83/ES a článku 19a ods. 1
písm. e) smernice 2005/68/ES. Toto stanovisko sa vydá bezod
kladne a v každom prípade pred uplynutím lehoty na posúdenie
v súlade so smernicou 92/49/ES a smernicami 2002/83/ES
a 2005/68/ES v znení smernice 2007/44/ES. Na oblasti, v súvis
losti s ktorými môže orgán pre poisťovníctvo vydať stanovisko, sa
vzťahuje článok 35.

Orgán pre poisťovníctvo informuje relevantné príslušné orgány
o žiadostiach v súlade s týmto odsekom a odsekom 5.

Článok 35

1.
Orgán pre poisťovníctvo úzko a pravidelne spolupracuje
s ESRB.

Zhromažďovanie informácií
1.
Príslušné orgány členských štátov poskytnú orgánu pre po
isťovníctvo na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na plne
nie povinností, ktoré mu boli pridelené na základe tohto
nariadenia za predpokladu, že majú legálny prístup k príslušným
informáciám a že žiadosť o informácie je nevyhnutná vzhľadom
na povahu príslušnej povinnosti.
2.
Orgán pre poisťovníctvo môže požadovať poskytovanie in
formácií aj v opakujúcich sa intervaloch a v stanovených formá
toch. Pokiaľ je to možné, v týchto žiadostiach sa používajú
spoločné formáty výkazov.
3.
Na riadne odôvodnenú žiadosť príslušného vnútroštátneho
orgánu môže orgán pre poisťovníctvo poskytnúť akékoľvek infor
mácie, ktoré príslušný orgán potrebuje na plnenie svojich úloh
v súlade s povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo stanove
nými v odvetvových právnych predpisoch a v článku 70.

Príslušné orgány pomáhajú orgánu pre poisťovníctvo na jeho žia
dosť pri zhromažďovaní takýchto informácií.
7. Orgán pre poisťovníctvo môže používať dôverné informá
cie, ktoré dostane podľa tohto článku, iba na účely plnenia povin
ností vyplývajúcich z tohto nariadenia.

Článok 36
Vzťah s ESRB

2. Orgán pre poisťovníctvo poskytuje ESRB pravidelne a včas
informácie potrebné na dosiahnutie jeho úloh. Všetky údaje po
trebné na dosiahnutie jeho úloh, ktoré nie sú v súhrnnej alebo
zovšeobecnenej forme, sa poskytnú ERSB bezodkladne na zákla
de odôvodnenej žiadosti, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia
(EÚ) č. 1092/2010. Orgán pre poisťovníctvo v spolupráci s ESRB
zavedie náležité vnútorné postupy prenosu dôverných informá
cií, najmä informácií o jednotlivých finančných inštitúciách.
3. Orgán pre poisťovníctvo v súlade s odsekmi 4 a 5 zabezpe
čí náležité dodržiavanie varovaní a odporúčaní ESRB uvedených
v článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.
4.
Po prijatí varovania alebo odporúčania ESRB určeného or
gánu pre poisťovníctvo orgán pre poisťovníctvo bezodkladne
zvolá zasadnutie rady orgánov dohľadu a posúdi vplyv takéhoto
varovania alebo odporúčania na plnenie jeho úloh.
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Rozhodne príslušným rozhodovacím postupom o akýchkoľvek
opatreniach, ktoré sa majú prijať v súlade s právomocami, ktoré
mu boli zverené na základe tohto nariadenia, s cieľom vyriešiť zá
ležitosti uvedené vo varovaniach a odporúčaniach.
Ak orgán pre poisťovníctvo v súvislosti s odporúčaním ďalej ne
koná, objasní ESRB a Rade dôvody nečinnosti.
5.
Po prijatí varovania alebo odporúčania ESRB určeného prí
slušnému vnútroštátnemu orgánu dohľadu orgán pre poisťovníc
tvo v prípade potreby využije právomoci, ktoré mu boli zverené
na základe tohto nariadenia, aby zaistil včasné dodržiavanie.
Ak adresát plánuje nedodržať odporúčanie ESRB, informuje o dô
vodoch nečinnosti radu orgánov dohľadu a prerokuje ich s ňou.
Príslušný orgán náležite zohľadní stanoviská rady orgánov dohľa
du, keď informuje Radu a ESRB v súlade s článkom 17 nariadenia
(EÚ) č. 1092/2010.
6.
Orgán pre poisťovníctvo pri plnení svojich úloh uvedených
v tomto nariadení v najvyššej miere zohľadňuje varovania a od
porúčania ESRB.
Článok 37
Skupina zainteresovaných strán v poisťovníctve
a zaisťovníctve a skupina zainteresovaných strán
v dôchodkovom poistení zamestnancov
1.
S cieľom pomôcť uľahčiť konzultácie so zainteresovanými
stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh orgánu pre
poisťovníctvo sa vytvorí Skupina zainteresovaných strán v po
isťovníctve a zaisťovníctve a skupina zainteresovaných strán v dô
chodkovom poistení zamestnancov (ďalej len spoločne „skupiny
zainteresovaných strán“). So skupinami zainteresovaných strán sa
konzultuje o opatreniach prijatých v súlade s článkami 10 až 15
týkajúcimi sa regulačných technických predpisov a vykonávacích
technických predpisov a, pokiaľ sa tieto opatrenia netýkajú jed
notlivých finančných inštitúcií, v súlade s článkom 16 týkajúcim
sa usmernení a odporúčaní. Ak sa kroky budú musieť prijať bez
odkladne a konzultácie nebudú možné, skupiny zainteresovaných
strán musia byť čo najskôr informované.
Skupiny zainteresovaných strán sa stretávajú aspoň štyrikrát roč
ne. Môžu spoločne diskutovať o oblastiach spoločného záujmu,
pričom sa navzájom informujú o ostatných otázkach, o ktorých
sa diskutuje.
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3.
Skupina zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení
zamestnancov sa skladá z 30 členov, ktorí predstavujú vyvážené
zastúpenie inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpeče
nia pôsobiacich v Únii, zástupcov ich zamestnancov, zástupcov
príjemcov zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, zá
stupcov MSP a zástupcov príslušných profesijných združení. Naj
menej piati členovia budú nezávislí renomovaní akademickí
pracovníci. Desať členov zastupuje inštitúcie zamestnaneckého
dôchodkového zabezpečenia.
4. Členov skupín zainteresovaných strán menuje rada orgánov
dohľadu na základe návrhov príslušných zainteresovaných strán.
Rada orgánov dohľadu pri svojom rozhodovaní v možnom roz
sahu zaistí primeranú geografickú a rodovú rovnováhu a zastú
penie zainteresovaných strán z celej Únie.
5.
Orgán pre poisťovníctvo poskytne skupinám zainteresova
ných strán s výhradou služobného tajomstva, ako sa uvádza
v článku 70, všetky potrebné informácie a zabezpečí primeranú
administratívnu podporu. Primeraná náhrada sa poskytne tým
členom skupín zainteresovaných strán, ktorí zastupujú neziskové
organizácie, okrem zástupcov odvetví. Skupiny môžu vytvoriť
pracovné skupiny pre technické otázky. Členovia skupín zainte
resovaných strán svoju funkciu vykonávajú počas obdobia dva
a pol roka, po ktorého uplynutí sa uskutoční nové výberové
konanie.
Členovia skupín zainteresovaných strán môžu pôsobiť dve po
sebe nasledujúce funkčné obdobia.
6.
Skupiny zainteresovaných strán predložia stanoviská a rady
orgánu pre poisťovníctvo k otázkam týkajúcim sa úloh orgánu
pre poisťovníctvo s osobitným zameraním na úlohy stanovené
v článkoch 10 až 16, a v článkoch 29, 30 a 32.
7.
Skupiny zainteresovaných strán prijmú svoje rokovacie po
riadky dvojtretinovou väčšinou svojich členov.
8.
Orgán pre poisťovníctvo uverejní stanoviská a rady skupín
zainteresovaných strán a výsledky ich konzultácií.

Článok 38

Členovia jednej skupiny zainteresovaných strán môžu byť členmi
aj inej skupiny zainteresovaných strán.

Bezpečnostná doložka

2.
Skupina zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťov
níctve sa skladá z 30 členov, ktorí predstavujú vyvážené zastúpe
nie poisťovní, zaisťovní a sprostredkovateľov poistenia
pôsobiacich v Únii, zástupcov ich zamestnancov, ako aj spotre
biteľov, používateľov poisťovacích a zaisťovacích služieb, zástup
cov malých a stredných (MSP) a zástupcov príslušných
profesijných združení. Najmenej piati členovia budú nezávislí re
nomovaní akademickí pracovníci. Desať členov zastupuje po
isťovne, zaisťovne alebo sprostredkovateľov poistenia a z nich
traja zastupujú družstevných a vzájomných poisťovateľov alebo
zaisťovateľov.

1.
Orgán pre poisťovníctvo zabezpečí, aby žiadne rozhodnu
tie prijaté na základe článku 18 alebo 19 nezasahovalo akýmkoľ
vek spôsobom do fiškálnych zodpovedností členských štátov.
2. Ak sa členský štát domnieva, že rozhodnutie prijaté na zá
klade článku 19 ods. 3 zasahuje do jeho fiškálnych zodpoved
ností, môže oznámiť orgánu pre poisťovníctvo a Komisii do
dvoch týždňov po oznámení rozhodnutia orgánu pre poisťovníc
tvo príslušnému orgánu, že príslušný orgán nebude rozhodnutie
vykonávať.
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Členský štát vo svojom oznámení jasne a konkrétne vysvetlí, pre
čo a ako rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností.
V prípade takéhoto oznámenia sa vykonávanie rozhodnutia or
gánu pre poisťovníctvo pozastaví.
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5. Akékoľvek zneužitie tohto článku, najmä v súvislosti s roz
hodnutím orgánu pre poisťovníctvo, ktoré nemá významné ale
bo podstatné fiškálne dôsledky, sa zakazuje ako nezlúčiteľné
s vnútorným trhom.
Článok 39

V lehote jedného mesiaca od oznámenia členského štátu orgán
pre poisťovníctvo informuje členský štát o tom, či rozhodnutie
ponechá alebo či ho zmení a doplní alebo zruší. Ak sa rozhod
nutie ponechá alebo zmení a doplní, orgán pre poisťovníctvo
o ňom vyhlási, že nemá vplyv na fiškálne zodpovednosti.
Ak orgán pre poisťovníctvo svoje rozhodnutie ponechá, Rada na
niektorom zo svojich zasadnutí najneskôr do dvoch mesiacov po
tom, ako orgán pre poisťovníctvo informoval členský štát v zmy
sle štvrtého pododseku, prijme väčšinou odovzdaných hlasov
rozhodnutie, či sa rozhodnutie orgánu pre poisťovníctvo
ponechá.
Ak Rada po uvážení danej záležitosti neprijme rozhodnutie o po
nechaní rozhodnutia orgánu pre poisťovníctvo podľa piateho
pododseku, rozhodnutie orgánu pre poisťovníctvo sa zruší.
3.
Ak sa členský štát domnieva, že rozhodnutie prijaté na zá
klade článku 18 ods. 3 zasahuje do jeho fiškálnych zodpoved
ností, môže oznámiť orgánu pre poisťovníctvo, Komisii a Rade do
troch pracovných dní po oznámení rozhodnutia orgánu pre po
isťovníctvo príslušnému orgánu, že príslušný orgán nebude roz
hodnutie vykonávať.
Členský štát vo svojom oznámení jasne a konkrétne vysvetlí, pre
čo a ako rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností.
V prípade takéhoto oznámenia sa vykonávanie rozhodnutia or
gánu pre poisťovníctvo pozastaví.

Rozhodovacie postupy
Pred prijatím rozhodnutí ustanovených v tomto nariadení
1.
orgán pre poisťovníctvo informuje každého menovaného adre
sáta o svojom zámere prijať rozhodnutie, pričom stanoví lehotu,
v ktorej adresát môže vyjadriť svoje stanovisko k záležitosti a v plnej miere zohľadniť jej naliehavosť, zložitosť a prípadné následky.
To primerane platí vo vzťahu k odporúčaniam uvedeným v člán
ku 17 ods. 3.
2.
V rozhodnutiach orgánu pre poisťovníctvo sa uvedú dôvo
dy, z ktorých sa vychádza.
3.
Adresáti rozhodnutí orgánu pre poisťovníctvo sú informo
vaní o zákonných opravných prostriedkoch dostupných na zákla
de tohto nariadenia.
4. Ak orgán pre poisťovníctvo prijal rozhodnutie podľa člán
ku 18 ods. 3 alebo 4, preskúmava toto rozhodnutie v primera
ných intervaloch.
5.
Rozhodnutia, ktoré orgán pre poisťovníctvo prijme podľa
článkov 17, 18 alebo 19, sa uverejnia a uvedie sa v nich totož
nosť dotknutého príslušného orgánu alebo finančnej inštitúcie
a hlavný obsah rozhodnutia, pokiaľ takéto zverejnenie nie je
v rozpore s oprávnenými záujmami finančných inštitúcií na
ochranu ich obchodného tajomstva alebo by mohlo vážne ohro
ziť správne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabili
tu celého finančného systému Únie alebo jeho časti.
KAPITOLA III
ORGANIZÁCIA

Rada do desiatich pracovných dní zvolá zasadnutie a jednodu
chou väčšinou svojich členov prijme rozhodnutie o tom, či sa
rozhodnutie orgánu pre poisťovníctvo zruší.

ODDIEL 1

Rada orgánov dohľadu

Ak Rada po uvážení danej záležitosti neprijme rozhodnutie o zru
šení rozhodnutia orgánu pre poisťovníctvo podľa štvrtého pod
odseku, pozastavenie rozhodnutia orgánu pre poisťovníctvo sa
zruší.

Článok 40
Zloženie

4.
Ak Rada v súlade s odsekom 3 prijala rozhodnutie nezrušiť
rozhodnutie orgánu pre poisťovníctvo prijaté na základe člán
ku 18 ods. 3 a dotknutý členský štát sa naďalej domnieva, že roz
hodnutie orgánu pre poisťovníctvo zasahuje do jeho fiškálnych
zodpovedností, tento členský štát to môže oznámiť Komisii a or
gánu pre poisťovníctvo a požiadať Radu o opätovné preskúmanie
danej záležitosti. Dotknutý členský štát jasne uvedie dôvody svoj
ho nesúhlasu s rozhodnutím Rady.

1.

Rada orgánov dohľadu sa skladá z:

a)

nehlasujúceho predsedu;

b)

najvyšších predstaviteľov vnútroštátnych orgánov verejnej
moci príslušných vykonávať dohľad nad finančnými inštitú
ciami v týchto členských štátoch, ktorí sa osobne stretnú as
poň dvakrát ročne;

Rada v lehote štyroch týždňov po oznámení uvedenom v prvom
pododseku svoje pôvodné rozhodnutie potvrdí alebo v súlade
s odsekom 3 prijme nové rozhodnutie.

c)

jedného nehlasujúceho zástupcu Komisie;

d)

jedného nehlasujúceho zástupcu ESRB;

Rada môže lehotu štyroch týždňov, ak si to vyžadujú osobitné
okolnosti prípadu, predĺžiť o ďalšie štyri týždne.

e)

jedného nehlasujúceho zástupcu každého z dvoch ďalších eu
rópskych orgánov dohľadu.
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2. Rada orgánov dohľadu zvoláva pravidelne aspoň dvakrát do
roka zasadnutia so skupinami zainteresovaných strán.

Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie ani žiadne iné verejné či
súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov rady orgánov
dohľadu pri plnení ich povinností.

3.
Každý príslušný orgán zodpovedá za menovanie vlastného
náhradníka na vysokej úrovni, ktorý môže nahradiť člena rady or
gánov dohľadu uvedeného v odseku 1 písm. b) v prípade, že sa
táto osoba nemôže zúčastniť.
4.
V členskom štáte, v ktorom je viac ako jeden orgán zodpo
vedný za vykonávanie dohľadu, sa tieto orgány dohodnú na spo
ločnom zástupcovi. Keď však otázka, o ktorej má rokovať rada
orgánov dohľadu, nepatrí do právomoci orgánu členského štátu,
ktorý zastupuje člen uvedený v odseku 1 pís. b), tento člen môže
prizvať nehlasujúceho zástupcu príslušného vnútroštátneho
orgánu.
Rada orgánov dohľadu môže rozhodnúť o pripustení
5.
pozorovateľov.
Výkonný riaditeľ sa môže zúčastniť na zasadnutiach rady orgá
nov dohľadu bez hlasovacieho práva.

Článok 41
Vnútorné výbory a poroty
1.
Rada orgánov dohľadu môže zriadiť vnútorné výbory alebo
poroty pre osobitné úlohy pridelené rade orgánov dohľadu a mô
že ustanoviť delegovanie niektorých jasne vymedzených úloh
a rozhodnutí na vnútorné výbory a poroty, riadiacu radu alebo
predsedu.
2.
Na účely článku 19 rada orgánov dohľadu zvolá na uľahče
nie nestranného urovnania sporu nezávislú porotu, ktorá pozo
stáva z predsedu a dvoch jej členov, ktorí nie sú zástupcami
príslušných orgánov, ktoré sú stranami sporu, a nie sú nijako za
interesovaní do sporu ani priamo napojení na dotknuté príslušné
orgány.
3.
S výhradou článku 19 ods. 2 porota navrhne rozhodnutie
na konečné prijatie radou orgánov dohľadu v súlade s postupom
stanoveným v článku 44 ods. 1 treťom pododseku.
4.
Rokovací poriadok poroty uvedenej v odseku 2 prijme rada
orgánov dohľadu.

Článok 42
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Článok 43
Úlohy
1.
Rada orgánov dohľadu usmerňuje prácu orgánu pre po
isťovníctvo a je poverená prijímaním rozhodnutí uvedených v ka
pitole II.
2.
Rada orgánov dohľadu prijíma stanoviská, odporúčania
a rozhodnutia a vydáva rady uvedené v kapitole II.
3.

Rada orgánov dohľadu menuje predsedu.

4.
Rada orgánov dohľadu prijme pred 30. septembrom každé
ho roku na základe návrhu riadiacej rady pracovný program or
gánu pre poisťovníctvo na nasledujúci rok a predloží ho na
vedomie Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.
Pracovný program sa prijme bez toho, aby bol dotknutý ročný
rozpočtový postup a uverejní sa.
5.
Na základe návrhu riadiacej rady prijme rada orgánov do
hľadu výročnú správu o činnosti orgánu pre poisťovníctvo vrá
tane výkonu povinností predsedu na základe návrhu správy podľa
článku 53 ods. 7 a každoročne do 15. júna predloží túto správu
Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Eu
rópskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Správa sa
uverejní.
6. Rada orgánov dohľadu prijíma viacročný pracovný program
orgánu pre poisťovníctvo a predkladá ho na vedomie Európske
mu parlamentu, Rade a Komisii.
Viacročný pracovný program sa prijme bez toho, aby bol dotknu
tý ročný rozpočtový postup a uverejní sa.
7.
Rada orgánov dohľadu prijíma rozpočet v súlade
s článkom 63.
8.
Rada orgánov dohľadu vykonáva disciplinárnu právomoc
nad predsedom a výkonným riaditeľom a môže ich odvolať
z funkcie v súlade s článkom 48 ods. 5 alebo článkom 51 ods. 5.

Nezávislosť
Pri vykonávaní úloh zverených na základe tohto nariadenia pred
seda a hlasujúci členovia rady orgánov dohľadu konajú nezávisle
a objektívne a výhradne v záujme Únie ako celku a nepožadujú
ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlá
dy členského štátu alebo od akýchkoľvek iných verejných alebo
súkromných subjektov.

Článok 44
Rozhodovanie
1.
Rozhodnutia rady orgánov dohľadu sa prijímajú jednodu
chou väčšinou jej členov. Každý člen má jeden hlas.
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Pokiaľ ide akty uvedené v článkoch 10 až 16 a opatrenia a roz
hodnutia prijímané podľa článku 9 ods. 5 tretieho pododseku
a kapitoly VI a odchylne od prvého pododseku tohto odseku rada
orgánov dohľadu prijíma rozhodnutia na základe kvalifikovanej
väčšiny svojich členov, ako sa vymedzuje v článku 16 ods. 4
Zmluvy o Európskej únii a v článku 3 Protokolu (č. 36) o pre
chodných ustanoveniach.
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Výkonný riaditeľ a zástupca Komisie sa bez hlasovacieho práva
zúčastňujú na zasadnutiach riadiacej rady.
Zástupca Komisie má právo hlasovať o záležitostiach uvedených
v článku 63.
Riadiaca rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.

Pokiaľ ide o rozhodnutia podľa článku 19 ods. 3, rozhodnutia pri
jaté skupinou dohľadu a rozhodnutie navrhnuté porotou sa po
važujú za prijaté, ak ich schváli jednoduchá väčšina, pokiaľ ich
nezamietnu členovia, ktorí tvoria blokujúcu menšinu hlasov
v zmysle v článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článku 3
Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach.
Pokiaľ ide o všetky ostatné rozhodnutia podľa článku 19 ods. 3,
rozhodnutia navrhnuté porotou sa prijímajú jednoduchou väčši
nou členov rady orgánov dohľadu. Každý člen má jeden hlas.
2.
Zasadnutia rady orgánov dohľadu zvoláva predseda z vlast
ného podnetu alebo na žiadosť jednej tretiny jej členov a vedie ich
predseda.
3.
Rada orgánov dohľadu prijme a uverejní svoj rokovací
poriadok.
4. V rokovacom poriadku sa podrobne vymedzia ustanovenia,
ktorými sa riadi hlasovanie a v prípade potreby pravidlá upravu
júce kvóra. Nehlasujúci členovia a pozorovatelia s výnimkou
predsedu a výkonného riaditeľa sa v rámci rady orgánov dohľadu
nezúčastňujú na rozhovoroch týkajúcich sa jednotlivých finanč
ných inštitúcií, pokiaľ sa neustanovuje inak v článku 75 ods. 3 ale
bo v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

3. Zasadnutia riadiacej rady zvoláva predseda z vlastného pod
netu alebo na žiadosť aspoň tretiny jeho členov a vedie ich
predseda.
Riadiaca rada sa schádza vždy pred zasadnutím rady orgánov do
hľadu a tak často, ako to riadiaca rada považuje za potrebné. Ria
diaca rada zasadá aspoň päťkrát ročne.
4.
Členom riadiacej rady môžu podľa rokovacieho poriadku
pomáhať poradcovia alebo experti. Nehlasujúci členovia s výnim
kou výkonného riaditeľa sa nezúčastňujú na žiadnych rokova
niach riadiacej rady o jednotlivých finančných inštitúciách.

Článok 46
Nezávislosť
Členovia riadiacej rady konajú nezávisle a objektívne a výhradne
v záujme Únie ako celku a nepožadujú ani neprijímajú pokyny od
inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády členského štátu alebo od
akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.
Ani členské štáty, inštitúcie alebo orgány Únie, ani žiadne iné ve
rejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov ria
diacej rady pri výkone ich úloh.

ODDIEL 2

Riadiaca rada

Článok 47
Úlohy

Článok 45
Zloženie
1.
Riadiaca rada sa skladá z predsedu a šiestich ďalších členov
rady orgánov dohľadu zvolených hlasujúcimi členmi a z hlasujú
cich členov rady orgánov dohľadu.
S výnimkou predsedu má každý člen riadiacej rady zástupcu,
ktorý môže zastúpiť člena riadiacej rady, ak sa člen riadiacej rady
nemôže zúčastniť.
Funkčné obdobie členov volených radou orgánov dohľadu je dva
a pol roka. Môže sa raz predĺžiť. Zloženie riadiacej rady je vyvá
žené a proporčné a odráža Úniu ako celok. Mandáty sa prekrýva
jú a uplatňuje sa vhodný systém rotácie.
2.
Rozhodnutia riadiacej rady sa prijímajú na základe väčšiny
prítomných členov. Každý člen má jeden hlas.

1. Riadiaca rada zaistí, aby orgán pre poisťovníctvo plnil svoje
poslanie a vykonával úlohy, ktoré mu boli pridelené v súlade
s týmto nariadením.
2. Riadiaca rada navrhuje na schválenie rade orgánov dohľadu
ročný a viacročný pracovný program.
3. Riadiaca rada vykonáva svoje rozpočtové právomoci v sú
lade s článkami 63 a 64.
4.
Riadiaca rada prijme plán politiky zamestnanosti orgánu
pre poisťovníctvo a podľa článku 68 ods. 2 potrebné vykonávacie
opatrenia týkajúce sa Služobného poriadku úradníkov Európ
skych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“).
5. Riadiaca rada prijme osobitné ustanovenia týkajúce sa prá
va prístupu k dokumentom orgánu pre poisťovníctvo v súlade
s článkom 72.
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6.
Riadiaca rada na základe návrhu správy uvedeného v člán
ku 53 ods. 7 predkladá návrh výročnej správy o činnostiach or
gánu pre poisťovníctvo, ako aj o povinnostiach predsedu, na
schválenie rade orgánov dohľadu.
7.

Riadiaca rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.

8.
Riadiaca rada menuje a odvoláva členov odvolacej rady
v súlade s článkom 58 ods. 3 a 5.

ODDIEL 3

Predseda
Článok 48
Menovanie a úlohy
1.
Orgán pre poisťovníctvo zastupuje predseda, ktorým je ne
závislý odborník zamestnaný na plný úväzok.
Predseda je zodpovedný za prípravu práce rady orgánov dohľadu
a predsedá zasadnutiam rady orgánov dohľadu a riadiacej rady.

L 331/75

Predseda nesmie rade orgánov dohľadu brániť v prediskutovaní
záležitostí týkajúcich sa predsedu, najmä pokiaľ ide o potrebu
jeho odvolania, a nezúčastňuje sa na rokovaniach týkajúcich sa ta
kýchto záležitostí.
Článok 49
Nezávislosť
Bez toho, aby bola dotknutá úloha rady orgánov dohľadu v súvi
slosti s úlohami predsedu, predseda nepožaduje ani neprijíma po
kyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády členského štátu
alebo od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných
subjektov.
Členské štáty, inštitúcie a orgány Únie ani žiadne iné verejné či sú
kromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať predsedu pri výkone
jeho úloh.
V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 68 je
predseda po ukončení služobného pomeru naďalej viazaný povin
nosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie urči
tých funkcií alebo výhod.
Článok 50

2.
Predsedu menuje rada orgánov dohľadu na základe zásluh,
kvalifikácie, znalosti finančných inštitúcií a trhov a skúseností sú
visiacich s finančným dohľadom a reguláciou prostredníctvom
otvoreného výberového konania.
Európsky parlament môže potom, čo vypočul kandidáta, ktoré
ho vybrala rada orgánov dohľadu, namietať voči vymenovaniu tej
to osoby, a to pred tým, ako sa ujme svojej funkcie, a do jedného
mesiaca po tom, čo ho vybrala rada orgánov dohľadu.
Rada orgánov dohľadu zvolí zo svojich členov aj náhradníka,
ktorý zastáva funkciu predsedu v jeho neprítomnosti. Tento ná
hradník nesmie byť zvolený spomedzi členov riadiacej rady.

Podávanie správ
1.
Európsky parlament a Rada môžu predsedu alebo jeho ná
hradníka vyzvať, aby predložil vyhlásenie, pričom v plnom roz
sahu zachovávajú jeho nezávislosť. Predseda predkladá vyhlásenie
pred Európskym parlamentom a odpovedá na všetky otázky kla
dené jeho poslancami vždy, keď je o to požiadaný.
2.
Predseda na požiadanie a aspoň 15 dní pred podaním vy
hlásenia uvedeného v odseku 1 predkladá Európskemu parlamen
tu správu v písomnej forme týkajúcu sa hlavných činností orgánu
pre poisťovníctvo.

3.
Funkčné obdobie predsedu je päť rokov a môže sa raz
predĺžiť.

3.
Okrem informácií uvedených v článkoch 11 až 18, a člán
kov 20 a 33 správa obsahuje aj všetky relevantné informácie, kto
ré ad hoc požaduje Európsky parlament.

4.
V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich skončeniu
päťročného funkčného obdobia predsedu rada orgánov dohľadu
posúdi:

ODDIEL 4

a)

b)

výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich
dosiahnutia;
povinnosti a požiadavky orgánu pre poisťovníctvo v nasle
dujúcich rokoch.

Rada orgánov dohľadu môže na základe hodnotenia raz predĺžiť
funkčné obdobie predsedu, čo však podlieha potvrdeniu Európ
skym parlamentom.
5.
Predsedu môže odvolať z funkcie len Európsky parlament
po rozhodnutí rady orgánov dohľadu.

Výkonný riaditeľ
Článok 51
Menovanie
1.
Orgán pre poisťovníctvo riadi výkonný riaditeľ, ktorým je
nezávislý odborník na plný úväzok.
2. Výkonného riaditeľa vymenuje po potvrdení Európskym
parlamentom rada orgánov dohľadu na základe zásluh, kvalifiká
cie, znalosti finančných inštitúcií a trhov a skúseností súvisiacich
s finančným dohľadom, reguláciou a manažérskymi skúsenosťa
mi prostredníctvom otvoreného výberového konania.
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3.
Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov a môže
sa raz predĺžiť.
4. V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich ukončeniu
funkčného obdobia výkonného riaditeľa rada orgánov dohľadu
zhodnotí najmä:
a)

b)

výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich
dosiahnutia;
povinnosti a požiadavky orgánu pre poisťovníctvo v nasle
dujúcich rokoch.

Rada orgánov dohľadu na základe hodnotenia uvedeného v pr
vom pododseku môže raz predĺžiť funkčné obdobie výkonného
riaditeľa.

15.12.2010

6.
Výkonný riaditeľ zostaví predbežný návrh rozpočtu orgánu
pre poisťovníctvo podľa článku 63 a plní rozpočet orgánu pre po
isťovníctvo podľa článku 64.
7. Výkonný riaditeľ každý rok pripraví návrh správy s oddie
lom týkajúcim sa činností orgánu pre poisťovníctvo v oblasti re
gulácie a dohľadu a oddielom týkajúcim sa finančných
a administratívnych záležitostí.
8.
Výkonný riaditeľ vykonáva vo vzťahu k zamestnancom or
gánu pre poisťovníctvo právomoci ustanovené v článku 68 a ria
di záležitosti týkajúce sa zamestnancov.
KAPITOLA IV
SPOLOČNÉ SUBJEKTY EURÓPSKYCH ORGÁNOV DOHĽADU
ODDIEL 1

5.
Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie iba na zákla
de rozhodnutia rady orgánov dohľadu.

Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu

Článok 52

Článok 54

Nezávislosť

Zriadenie

Bez toho, aby bola dotknutá úloha riadiacej rady a rady orgánov
dohľadu v súvislosti s úlohami výkonného riaditeľa, výkonný ria
diteľ nepožaduje ani neprijíma pokyny od inštitúcií alebo orgá
nov Únie, od vlády členského štátu alebo od akýchkoľvek iných
verejných alebo súkromných subjektov.

1. Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor európskych orgánov
dohľadu.

Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie ani žiadne iné verejné či
súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať výkonného riaditeľa
pri plnení jeho úloh.
V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 68 je vý
konný riaditeľ po ukončení služobného pomeru naďalej viazaný
povinnosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie
určitých funkcií alebo výhod.
Článok 53
Úlohy
1.
Výkonný riaditeľ je poverený riadením orgánu pre poisťov
níctvo a pripravuje prácu riadiacej rady.
2.
Výkonný riaditeľ zodpovedá za implementáciu ročného
pracovného programu orgánu pre poisťovníctvo pod vedením
rady orgánov dohľadu a pod kontrolou riadiacej rady.
3.
Výkonný riaditeľ prijíma potrebné opatrenia, a to prijatie
vnútorných administratívnych pokynov a uverejňovanie oznáme
ní s cieľom zabezpečiť fungovanie orgánu pre poisťovníctvo v sú
lade s týmto nariadením.
Výkonný riaditeľ vypracuje viacročný pracovný program,
4.
ako sa uvádza v článku 47 ods. 2.
5.
Výkonný riaditeľ každý rok do 30. júna pripraví pracovný
program orgánu pre poisťovníctvo na nasledujúci rok, ako sa uvá
dza v článku 47 ods. 2.

2. Spoločný výbor slúži ako fórum, na ktorom orgán pre po
isťovníctvo pravidelne a úzko spolupracuje a zaisťuje medzisek
torovú konzistentnosť s Európskym orgánom dohľadu
(Európskym orgánom pre bankovníctvo) a Európskym orgánom
dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy), najmä
pokiaľ ide o:
— finančné konglomeráty,
— účtovníctvo a audit,
— mikroprudenciálne analýzy medzisektorového vývoja, rizík
a slabých miest finančnej stability,
— retailové investičné produkty,
— opatrenia v boji proti praniu špinavých peňazí a
— výmenu informácií s ESRB a prehlbovanie vzťahu medzi
ESRB a ESA.
3.
Spoločný výbor má k dispozícii osobitný personál, ktorý
poskytnú ESA konajúce ako sekretariát. Orgán pre poisťovníctvo
prispieva primeranými zdrojmi k administratívnym výdavkom
a výdavkom na infraštruktúru a prevádzku.
4. Ak finančná inštitúcia siaha naprieč rôznymi sektormi, spo
ločný výbor rieši spory v súlade s článkom 56.
Článok 55
Zloženie
1.
Spoločný výbor sa skladá z predsedov ESA a v prípade po
treby z predsedu každého podvýboru zriadeného podľa
článku 57.
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2.
Výkonný riaditeľ, zástupca Komisie a ESRB sa ako pozoro
vatelia pozývajú na zasadnutia spoločného výboru, ako aj podvý
borov uvedených v článku 57.
3.
Predseda spoločného výboru je menovaný na princípe roč
nej rotácie z predsedov ESA. Predseda spoločného výboru je pod
predsedom ESRB.
4.
Spoločný výbor prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.
V rokovacom poriadku sa môžu uviesť ďalší účastníci zasadnutí
spoločného výboru.
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2.
Odvolacia rada sa skladá zo šiestich členov a šiestich ná
hradníkov, ktorými sú jednotlivci s vysokým renomé, preukáza
nými náležitými vedomosťami a odbornými skúsenosťami
vrátane skúseností z oblasti dohľadu na dostatočne vysokej úrov
ni v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, dôchodkového poiste
nia zamestnancov, trhov s cennými papiermi alebo iných
finančných služieb, s výnimkou súčasných zamestnancov prísluš
ných orgánov alebo iných vnútroštátnych inštitúcií alebo inštitú
cií Únie zapojených do činností orgánu pre poisťovníctvo.
Odvolacia rada má dostatočné znalosti v oblasti práva, aby mo
hla poskytovať odborné právne poradenstvo o zákonnosti vyko
návania právomocí orgánu pre poisťovníctvo.

Spoločný výbor sa stretáva aspoň raz za dva mesiace.
Odvolacia rada určí svojho predsedu.
Článok 56
Spoločné stanoviská a spoločné akty
Orgán pre poisťovníctvo v rozsahu svojich úloh uvedených v ka
pitole II, a najmä vzhľadom na vykonávanie smernice
2002/87/ES, dosiahne v prípade potreby spoločné stanoviská
s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre ban
kovníctvo) a s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgá
nom pre cenné papiere a trhy).
Akty podľa článkov 10 až 15, 17, 18 alebo 19 tohto nariadenia
v súvislosti s uplatňovaním smernice 2002/87/ES a všetkých
ostatných aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré takisto
spadajú do rozsahu pôsobnosti Európskeho orgánu dohľadu (Eu
rópskeho orgánu pre bankovníctvo) alebo Európskeho orgánu
dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), prijíma
podľa potreby súčasne orgán pre poisťovníctvo, Európsky orgán
dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a Európsky orgán
dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
Článok 57

3. Dvoch členov odvolacej rady a dvoch náhradníkov menuje
riadiaca rada orgánu pre poisťovníctvo z užšieho zoznamu navr
hnutého Komisiou na základe verejnej výzvy na vyjadrenie záuj
mu uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie a po porade
s radou orgánov dohľadu.

Ostatní členovia sú menovaní v súlade s nariadením (EÚ)
č. 1093/2010 a nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

4. Funkčné obdobie členov odvolacej rady je päť rokov. Toto
obdobie sa môže raz predĺžiť.

5. Člen odvolacej rady, ktorého menovala riadiaca rada orgá
nu pre poisťovníctvo, nemôže byť odvolaný počas funkčného ob
dobia, pokiaľ nebol uznaný vinným zo závažného pochybenia
a riadiaca rada o tom rozhodla po porade s radou orgánov
dohľadu.

Podvýbory
1.
Na účely článku 56 sa zriadi podvýbor spoločného výboru
pre finančné konglomeráty.
2.
Podvýbor sa skladá z jednotlivcov uvedených v článku 55
ods. 1 a jedného zástupcu na vysokej úrovni zo súčasných za
mestnancov daného príslušného orgánu z každého členského
štátu.
3.
Podvýbor si spomedzi svojich členov zvolí predsedu, ktorý
je súčasne aj členom spoločného výboru.
4.

Spoločný výbor môže zriadiť ďalšie podvýbory.
ODDIEL 2

Odvolacia rada
Článok 58
Zloženie a fungovanie
1.

Odvolacia rada je spoločným subjektom ESA.

6. Rozhodnutia odvolacej rady sa prijímajú na základe väčši
ny aspoň štyroch z jej šiestich členov. Keď rozhodnutie, ktoré je
predmetom odvolania, patrí do rozsahu pôsobnosti tohto naria
denia, táto rozhodujúca väčšina zahŕňa aspoň jedného z dvoch
členov odvolacej rady, ktorých vymenoval orgán pre
poisťovníctvo.

7.

Odvolaciu radu zvoláva v prípade potreby predseda.

8. ESA poskytnú odvolacej rade prostredníctvom spoločného
výboru náležitú prevádzkovú a administratívnu podporu.

Článok 59
Nezávislosť a nestrannosť

1.
Členovia odvolacej rady sú nezávislí pri prijímaní svojich
rozhodnutí. Nie sú viazaní žiadnymi pokynmi. Nemôžu vykoná
vať ďalšie úlohy v orgáne pre poisťovníctvo, jeho riadiacej rade
alebo rade orgánov dohľadu.
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2.
Členovia odvolacej rady sa nemôžu zúčastňovať na odvola
cích konaniach, ak na nich majú akýkoľvek osobný záujem, ale
bo ak boli v minulosti zapojení do konania ako zástupcovia jednej
zo strán, alebo ak sa podieľali na rozhodnutí, ktoré je predmetom
odvolania.
3.
Ak sa člen odvolacej rady z jedného z dôvodov uvedených
v odsekoch 1 a 2 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu domnieva,
že iný člen odvolacej rady by sa nemal zúčastniť na ktoromkoľ
vek z odvolacích konaní, zodpovedajúcim spôsobom o tom in
formuje odvolaciu radu.
4. Každá strana odvolacieho konania môže namietať proti úča
sti člena odvolacej rady z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v od
sekoch 1 a 2 alebo pri podozrení zo zaujatosti.
Námietka sa nemôže zakladať na štátnej príslušnosti členov a nie
je prípustná ani v prípade, ak strana odvolacieho konania, hoci si
bola vedomá dôvodov na podanie námietky, napriek tomu vyko
nala procesný úkon iný ako podanie námietky proti zloženiu od
volacej rady.
5.
Odvolacia rada rozhodne o opatreniach, ktoré sa majú pri
jať, v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 bez účasti dotknu
tého člena.
Na účely prijatia takéhoto rozhodnutia nahradí príslušného člena
odvolacej rady jeho náhradník. Pokiaľ sa samotný náhradník na
chádza v podobnej situácii, predseda orgánu pre poisťovníctvo
navrhne náhradu z dostupných náhradníkov.

2. Odvolanie spolu s odôvodnením sa podáva orgánu pre po
isťovníctvo písomne do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia roz
hodnutia dotknutej osobe alebo, ak oznámenie neexistuje, odo
dňa, keď orgán pre poisťovníctvo svoje rozhodnutie uverejnil.
Odvolacia rada rozhodne o odvolaní do dvoch mesiacov po pod
aní odvolania.
3.

Na tento účel vydajú vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o záuj
moch, pričom uvedú, že neexistujú záujmy, ktoré by sa mohli po
važovať za poškodzujúce ich nezávislosť alebo akékoľvek iné
priame alebo nepriame záujmy, ktoré sa by sa mohli považovať
za poškodzujúce ich nezávislosť.
Tieto vyhlásenia sa vydajú každý rok v písomnej forme a zverej
nia sa.

KAPITOLA V

Odvolanie podané podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

Odvolacia rada však môže pozastaviť uplatňovanie sporného roz
hodnutia, ak sa domnieva, že si to okolnosti vyžadujú.
4.
Ak je odvolanie prípustné, odvolacia rada preskúma, či je
náležite odôvodnené. Odvolacia rada vyzve strany odvolacieho
konania, aby v rámci stanovených lehôt predložili pripomienky
k jej vlastným oznámeniam alebo k oznámeniam iných strán od
volacieho konania. Strany odvolacieho konania majú právo na ús
tnu prezentáciu.
5. Odvolacia rada môže potvrdiť rozhodnutie, ktoré prijal prí
slušný orgán orgánu pre poisťovníctvo, alebo prípad postúpiť prí
slušnému orgánu v rámci orgánu pre poisťovníctvo. Uvedený
orgán je viazaný rozhodnutím odvolacej rady a tento orgán prij
me v súvislosti s dotknutým prípadom zmenené a doplnené
rozhodnutie.
6.

6.
Členovia odvolacej rady sa zaväzujú konať nezávisle a vo
verejnom záujme.
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Odvolacia rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.

7. Rozhodnutia, ktoré prijala odvolacia rada, sa odôvodnia
a orgán pre poisťovníctvo ich zverejní.

Článok 61
Žaloba podaná na Súdny dvor Európskej únie
1. Proti rozhodnutiu odvolacej rady alebo rozhodnutiu orgá
nu pre poisťovníctvo v prípadoch, keď neexistuje právo odvolať sa
na odvolaciu radu možno podať žalobu na Súdny dvor Európskej
únie v súlade s článkom 263 ZFEÚ.

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Článok 60
Odvolania
1.
Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane príslušných
orgánov sa môže odvolať proti rozhodnutiu orgánu pre poisťov
níctvo uvedenému v článkoch 17, 18 a 19 a akémukoľvek inému
rozhodnutiu, ktoré prijal orgán pre poisťovníctvo podľa aktov
Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré je určené tejto osobe, ale
bo proti rozhodnutiu, ktoré je, hoci vo forme rozhodnutia urče
nému inej osobe, v priamom a individuálnom záujme danej
osoby.

2.
Členské štáty a inštitúcie Únie, ako aj každá fyzická alebo
právnická osoba môžu v súlade s článkom 263 ZFEÚ podať na
Súdny dvor Európskej únie odvolanie proti rozhodnutiam orgá
nu pre poisťovníctvo.
3. V prípade, že orgán pre poisťovníctvo má povinnosť konať
a neprijme rozhodnutie, môže sa Súdnemu dvoru Európskej únie
podať žaloba pre nečinnosť v súlade s článkom 265 ZFEÚ.
4.
Od orgánu pre poisťovníctvo sa vyžaduje, aby prijal po
trebné opatrenia na dodržanie rozsudku Súdneho dvora Európ
skej únie.
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KAPITOLA VI
FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 62
Rozpočet orgánu pre poisťovníctvo
1.
Príjmy orgánu pre poisťovníctvo, ktorý je európskym orgá
nom v súlade s článkom 185 nariadenia Rady (ES, Euratom)
č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré
sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1)
(ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), sa skladajú
najmä z akejkoľvek kombinácie týchto zdrojov:
a)

povinných príspevkov orgánov verejnej moci členských štá
tov zodpovedných za dohľad nad finančnými inštitúciami,
pričom príspevky sa určia podľa vzorca na základe váhy hla
sov stanoveného v článku 3 ods. 3 Protokolu (č. 36) o pre
chodných ustanoveniach. Na účely tohto článku sa článok 3
ods. 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach naď
alej uplatňuje aj po termíne 31. októbra 2014, ktorý je v uve
denom článku stanovený;

b)

dotácie Únie zaúčtovanej do všeobecného rozpočtu Európ
skej únie (oddiel týkajúci sa Komisie);

c)

všetkých poplatkov zaplatených orgánu pre poisťovníctvo
v prípadoch uvedených v príslušných nástrojoch práva Únie.

2.
Medzi výdavky orgánu pre poisťovníctvo patria aspoň vý
davky na zamestnancov, odmeny, infraštruktúru, odbornú prípra
vu a administratívne a prevádzkové výdavky.
3.

Príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

4.
Odhady všetkých príjmov a výdavkov orgánu pre poisťov
níctvo sa pripravujú pre každý rozpočtový rok zodpovedajúci ka
lendárnemu roku a predkladajú sa v rozpočte orgánu pre
poisťovníctvo.

Článok 63
Zostavenie rozpočtu
1.
Výkonný riaditeľ do 15. februára každého roka vypracuje
návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov na nasledujúci roz
počtový rok a predloží ho spolu s plánom stavu zamestnancov
riadiacej rade a rade orgánov dohľadu. Rada orgánov dohľadu
každý rok na základe návrhu výkazu, ktorý zostavil výkonný ria
diteľ a schválila riadiaca rada, vypracuje výkaz odhadov príjmov
a výdavkov orgánu pre poisťovníctvo na nasledujúci rozpočtový
rok. Tento výkaz odhadov vrátane návrhu plánu stavu zamest
nancov predloží rada orgánov dohľadu Komisii do 31. marca.
Pred prijatím výkazu odhadov musí návrh vypracovaný výkon
ným riaditeľom schváliť riadiaca rada.
(1) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
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2.
Výkaz odhadov predloží Komisia Európskemu parlamentu
a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) spolu s návrhom rozpočtu
Európskej únie.
3.
Komisia na základe výkazu odhadov zapracuje do návrhu
rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné
vzhľadom na plán stavu zamestnancov a výšku dotácie, ktorá sa
má účtovať zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade
s článkami 313 a 314 ZFEÚ.
4. Rozpočtový orgán prijme plán stavu zamestnancov pre or
gán pre poisťovníctvo. Rozpočtový orgán schváli rozpočtové pro
striedky na dotáciu orgánu pre poisťovníctvo.
Rozpočet orgánu pre poisťovníctvo prijme rada orgánov
5.
dohľadu. Stane sa konečným po záverečnom prijatí všeobecného
rozpočtu Európskej únie. V prípade potreby sa zodpovedajúcim
spôsobom upraví.
6.
Riadiaca rada bezodkladne oznámi rozpočtovému orgánu
svoj zámer vykonať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať význam
ný finančný vplyv na financovanie jeho rozpočtu, najmä každý
projekt týkajúci sa majetku, ako je prenájom alebo kúpa budov.
Informuje o ňom Komisiu. Ak niektorá pobočka rozpočtového
orgánu plánuje vydať stanovisko, v lehote dvoch týždňov od pri
jatia informácií o projekte oznámi orgánu pre poisťovníctvo svoj
zámer vydať takéto stanovisko. Ak orgán pre poisťovníctvo ne
dostane odpoveď, môže pokračovať v plánovanej operácii.
7.
Počas prvého roka fungovania orgánu pre poisťovníctvo,
ktorý sa končí 31. decembra 2011, podlieha financovanie orgá
nu pre poisťovníctvo zo strany Únie dohode s rozpočtovým or
gánom, ako sa ustanovuje v bode 47 medziinštitucionálnej
dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom
hospodárení.

Článok 64
Plnenie a kontrola rozpočtu
1.
Výkonný riaditeľ koná ako schvaľujúci úradník a plní roz
počet orgánu pre poisťovníctvo.
2. Do 1. marca po ukončení každého rozpočtového roku úč
tovník orgánu pre poisťovníctvo predloží účtovníkovi Komisie
a Dvoru audítorov predbežné účtovné výkazy spolu so správou
o rozpočtovom a finančnom hospodárení počas rozpočtového
roku. Účtovník orgánu pre poisťovníctvo pošle správu o rozpoč
tovom a finančnom hospodárení aj členom rady orgánov dohľa
du, Európskemu parlamentu a Rade do 31. marca nasledujúceho
roku.
Účtovník Komisie následne skonsoliduje predbežné účty inštitú
cií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 naria
denia o rozpočtových pravidlách.
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3.
Výkonný riaditeľ po tom, ako dostane pripomienky Dvora
audítorov k predbežným účtovným výkazom orgánu pre poisťov
níctvo v súlade s článkom 129 nariadenia o rozpočtových pravi
dlách, konajúc na vlastnú zodpovednosť zostaví účtovnú závierku
orgánu pre poisťovníctvo a predloží ju na posúdenie riadiacej
rade.
4.
Riadiaca rada predloží stanovisko k účtovnej závierke orgá
nu pre poisťovníctvo.
Výkonný riaditeľ predloží túto účtovnú závierku spolu so
5.
stanoviskom riadiacej rady do 1. júla po ukončení rozpočtového
roku členom rady orgánov dohľadu, Európskemu parlamentu, Ra
de, Komisii a Dvoru audítorov.
6.

Účtovná závierka sa uverejní.
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2.
Orgán pre poisťovníctvo pristúpi k Medziinštitucionálnej
dohode, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní vykonávaných
OLAF-om, a bezodkladne prijme náležité ustanovenia pre všet
kých zamestnancov orgánu pre poisťovníctvo.
3. V rozhodnutiach a dohodách o financovaní a z nich vyplý
vajúcich vykonávacích nástrojoch sa výslovne ustanovuje, že
Dvor audítorov a OLAF môžu v prípade potreby vykonať kon
troly na mieste u príjemcov peňažných prostriedkov vyplatených
orgánom pre poisťovníctvo, ako aj zamestnancov zodpovedných
za prideľovanie týchto finančných prostriedkov.
KAPITOLA VII
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 67
Výsady a imunity

7.
Výkonný riaditeľ pošle Dvoru audítorov odpoveď na jeho
pripomienky do 30. septembra. Kópiu tejto odpovede pošle aj ria
diacej rade a Komisii.
8.
Výkonný riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na po
žiadanie a podľa ustanovenia v článku 146 ods. 3 nariadenia
o rozpočtových pravidlách všetky informácie potrebné pre bez
problémové uplatnenie postupu udeľovania absolutória na daný
rozpočtový rok.
9.
Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej na zá
klade kvalifikovanej väčšiny pred 15. májom roku N + 2 udelí or
gánu pre poisťovníctvo absolutórium za plnenie rozpočtu vrátane
príjmov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a od prísluš
ných orgánov za rozpočtový rok N.

Článok 65
Finančné pravidlá
Finančné pravidlá uplatniteľné na orgán pre poisťovníctvo prijme
riadiaca rada po porade s Komisiou. Tieto pravidlá sa nemôžu od
chyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002z
19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre
subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom)
č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na
všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), pokiaľ si to ne
vyžadujú osobitné prevádzkové potreby pre fungovanie orgánu
pre poisťovníctvo a iba s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

Článok 66
Opatrenia proti podvodom
1. Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákon
ným činnostiam sa na orgán pre poisťovníctvo bez obmedzenia
uplatňujú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Ra
dy (ES) č. 1073/1999.
(1) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

Na orgán pre poisťovníctvo a jeho zamestnancov sa uplatňuje
Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie pripojený
k Zmluve o Európskej únii a k ZFEÚ.
Článok 68
Zamestnanci
1.
Na zamestnancov orgánu pre poisťovníctvo vrátane jeho
výkonného riaditeľa a predsedu sa uplatňuje služobný poriadok,
podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov a pravidlá
prijaté spoločne s inštitúciami Únie na účel ich uplatňovania.
2. Riadiaca rada po dohode s Komisiou prijme potrebné vyko
návacie opatrenia v súlade s ustanoveniami uvedenými v člán
ku 110 služobného poriadku.
3. Orgán pre poisťovníctvo vo vzťahu ku všetkým svojim za
mestnancom vykonáva právomoci zverené menovaciemu orgá
nu na základe služobného poriadku a orgánu oprávnenému na
uzatváranie zmlúv podľa podmienok zamestnávania ostatných
zamestnancov.
4. Riadiaca rada prijme ustanovenia s cieľom umožniť dočas
né vyslanie vnútroštátnych expertov z členských štátov do orgá
nu pre poisťovníctvo.
Článok 69
Zodpovednosť orgánu pre poisťovníctvo
1. Orgán pre poisťovníctvo v prípade nezmluvnej zodpoved
nosti nahradí v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre
právne predpisy členských štátov všetky škody, ktoré spôsobil ale
bo ktoré spôsobili jeho zamestnanci pri plnení svojich povinno
stí. Súdny dvor Európskej únie má jurisdikciu pre každý spor
týkajúci sa nápravy takejto škody.
2. Osobná finančná zodpovednosť a disciplinárna zodpoved
nosť zamestnancov orgánu pre poisťovníctvo voči orgánu pre po
isťovníctvo sa riadi príslušnými ustanoveniami uplatňovanými na
zamestnancov orgánu pre poisťovníctvo.
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Článok 70

Článok 72

Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo

Prístup k dokumentom

1.
Členovia rady orgánov dohľadu a riadiacej rady, výkonný
riaditeľ a zamestnanci orgánu pre poisťovníctvo vrátane úradní
kov vyslaných členskými štátmi na dočasnom základe a všetky
ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pre orgán pre poisťovníctvo na
zmluvnom základe, podliehajú požiadavkám zachovávať slu
žobné tajomstvo podľa článku 339 ZFEÚ a príslušných ustano
vení v právnych predpisoch Únie aj v prípade skončenia ich
funkčných povinností.

1. Na dokumenty, ktoré sú v držbe orgánu pre poisťovníctvo,
sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

Uplatňuje sa na nich článok 16 služobného poriadku.
V súlade so služobným poriadkom je zamestnanec po ukončení
služobného pomeru naďalej viazaný povinnosťou správať sa
čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie určitých funkcií alebo
výhod.
Členské štáty, inštitúcie alebo orgány Únie ani žiadne iné verejné
či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať zamestnancov or
gánu pre poisťovníctvo pri plnení ich úloh.
2.
Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje
trestné právo, žiadne dôverné informácie, ktoré dostanú osoby
uvedené v odseku 1 pri plnení svojich povinností, nemôžu byť
prezradené inej osobe alebo orgánu, s výnimkou informácií
v súhrnnej alebo zovšeobecnenej forme, aby jednotlivé finančné
inštitúcie nebolo možné identifikovať.
Okrem toho, povinnosti na základe odseku 1 a prvého pododse
ku tohto odseku nebránia orgánu pre poisťovníctvo a vnútroštát
nym orgánom dohľadu použiť informácie na presadzovanie aktov
uvedených v článku 1 ods. 2, a najmä pri právnych konaniach na
prijatie rozhodnutí.
3.
Odseky 1 a 2 nebránia orgánu pre poisťovníctvo vymieňať
si informácie s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v súlade s týmto
nariadením a ostatnými právnymi predpismi Únie uplatňovaný
mi na finančné inštitúcie.
Tieto informácie podliehajú podmienkam zachovávania služob
ného tajomstva uvedeným v odsekoch 1 a 2. Orgán pre poisťov
níctvo v rokovacom poriadku stanoví praktické ustanovenia pre
vykonávanie pravidiel zachovávania dôvernosti uvedených v od
sekoch 1 a 2.
4.
Orgán pre poisťovníctvo uplatňuje rozhodnutie Komisie
2001/844/ES/ESUO/Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa
mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (1).
Článok 71
Ochrana údajov

2. Riadiaca rada prijme do 31. mája 2011 praktické opatrenia
na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.
3. Rozhodnutia, ktoré orgán pre poisťovníctvo prijal na zákla
de článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001, môžu byť podľa po
treby predmetom sťažnosti podanej ombudsmanovi alebo
konania pred Súdnym dvorom Európskej únie po odvolaní pod
anom odvolacej rade v súlade s podmienkami ustanovenými
v článkoch 228 a 263 ZFEÚ.
Článok 73
Opatrenia týkajúce sa jazyka
1.
Na orgán pre poisťovníctvo sa uplatňuje nariadenia Rady
č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom
spoločenstve (2).
2.
Riadiaca rada rozhodne o vnútornom jazykovom režime
orgánu pre poisťovníctvo.
3. Prekladateľské služby potrebné pre fungovanie orgánu pre
poisťovníctvo poskytne Prekladateľské stredisko pre orgány Eu
rópskej únie.
Článok 74
Dohoda o ústredí
Potrebné ustanovenia týkajúce sa ubytovania, ktoré sa má zabez
pečiť pre orgán pre poisťovníctvo v členskom štáte, v ktorom sa
nachádza jeho sídlo, a zariadenia, ktoré má dať tento členský štát
k dispozícii, ako aj osobitné pravidlá uplatňované v tomto člen
skom štáte na výkonného riaditeľa, členov riadiacej rady, zamest
nancov orgánu pre poisťovníctvo a ich rodinných príslušníkov sa
ustanovujú v dohode o ústredí medzi orgánom pre poisťovníctvo
a daným členským štátom uzatvorenej po získaní súhlasu riadia
cej rady.
Členský štát poskytne najlepšie možné podmienky na zaistenie
riadneho fungovania orgánu pre poisťovníctvo vrátane viacjazyč
ného európsky orientovaného vzdelávania a vhodných doprav
ných spojení.
Článok 75
Účasť tretích krajín

Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov
týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa smernice
95/46/ES alebo povinností orgánu pre poisťovníctvo týkajúce sa
spracovania osobných údajov podľa nariadenia (ES) č. 45/2001
pri plnení svojich povinností.

1.
Na práci orgánu pre poisťovníctvo sa môžu zúčastniť aj tre
tie krajiny, ktoré uzatvorili dohody s Úniou, čím prijali právne
predpisy Únie v oblasti pôsobnosti orgánu pre poisťovníctvo uve
dené v článku 1 ods. 2 a uplatňujú ich.

(1) Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.

(2) Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.
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2.
Orgán pre poisťovníctvo môže spolupracovať s krajinami
uvedenými v odseku 1, ktoré uplatňujú právne predpisy uznané
za rovnocenné v oblastiach pôsobnosti orgánu pre poisťovníctvo
a uvedené v článku 1 ods. 2, ako sa ustanovuje v medzinárodných
dohodách uzatvorených Úniou v súlade s článkom 216 ZFEÚ.
3.
Na základe príslušných ustanovení dohôd uvedených v od
sekoch 1 a 2 sa musia prijať opatrenia, ktorými sa špecifikuje
najmä charakter, rozsah a procedurálne aspekty zapojenia týchto
krajín uvedených v odseku 1 do práce orgánu pre poisťovníctvo
vrátane ustanovení týkajúcich sa finančných príspevkov a zamest
nancov. Môžu sa v nich ustanoviť podmienky pre zastúpenie
v postavení pozorovateľa v rade orgánov dohľadu, ale musí sa za
istiť, že tieto krajiny sa nezúčastnia na rozhovoroch týkajúcich sa
jednotlivých finančných inštitúcií, s výnimkou prípadov, keď exi
stuje priamy záujem.

KAPITOLA VIII
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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Článok 77
Prechodné ustanovenia týkajúce sa zamestnancov
1. Odchylne od článku 68 všetky pracovné zmluvy a dohody
o vyslaní, ktoré uzatvoril CEIOPS alebo jeho sekretariát a ktoré sú
platné 1. januára 2011, sú platné do dátumu uplynutia ich plat
nosti. Nemôžu sa predĺžiť.
2. Všetkým zamestnancom, ktorí majú zmluvy uvedené v od
seku 1, sa ponúkne možnosť uzatvoriť dočasnú pracovnú zmlu
vu podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných
zamestnancov na rôznych stupňoch, ako sa vymedzujú v pláne
stavu zamestnancov.
Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa vykoná interný vý
ber obmedzený na zamestnancov, ktorí majú zmluvy s CEIOPS
alebo jeho sekretariátom. Výber vykoná orgán oprávnený na uza
tváranie zmlúv s cieľom skontrolovať schopnosť, účinnosť a bez
úhonnosť osôb, ktoré sa majú prijať. Pri internom výberovom
konaní sa v plnej miere zohľadnia zručnosti a skúsenosti preuká
zané pri výkone úloh jednotlivcom pred jeho prijatím.

Článok 76
Prípravné opatrenia
1.
Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a pred zriade
ním orgánu pre poisťovníctvo CEIOPS úzko spolupracuje s Ko
misiou na príprave nahradenia CEIOPS orgánom pre
poisťovníctvo.
2. Po zriadení orgánu pre poisťovníctvo Komisia zodpovedá za
administratívne zriadenie a počiatočnú administratívnu prevádz
ku orgánu pre poisťovníctvo, až kým orgán pre poisťovníctvo ne
vymenuje výkonného riaditeľa.
Komisia môže na tento účel až do času, keď výkonný riaditeľ pre
vezme svoje povinnosti na základe vymenovania radou orgánov
dohľadu v súlade článkom 51, dočasne poveriť jedného úradníka,
aby plnil funkcie výkonného riaditeľa. Toto obdobie je obmedze
né na čas potrebný na vymenovanie výkonného riaditeľa orgánu
pre poisťovníctvo.
Dočasný výkonný riaditeľ môže schvaľovať všetky platby, na kto
ré sa vzťahujú úvery poskytnuté v rozpočte orgánu pre poisťov
níctvo, pokiaľ sú schválené riadiacou radou, a môže uzatvárať
zmluvy vrátane pracovných zmlúv na základe prijatia plánu sta
vu zamestnancov.
3. Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté právomoci rady orgánov do
hľadu a riadiacej rady.
4. Orgán pre poisťovníctvo sa považuje za právneho nástupcu
CEIOPS. Ku dňu zriadenia orgánu pre poisťovníctvo sa všetky ak
tíva a pasíva a všetky neuzavreté činnosti CEIOPS automaticky
prevedú na orgán pre poisťovníctvo. CEIOPS zostaví výkaz po
skytujúci obraz o konečnom stave jeho aktív a pasív ku dňu uve
deného prevodu. Tento výkaz preveria a schvália CEIOPS
a Komisia.

3.
V závislosti od druhu a stupňa funkcie, ktorú majú vykoná
vať, sa úspešným kandidátom ponúkne dočasná pracovná zmluva
v trvaní zodpovedajúcom aspoň času zostávajúcemu na základe
predchádzajúcej zmluvy.
4.
Príslušné vnútroštátne predpisy týkajúce sa pracovných
zmlúv a iné príslušné nástroje sa naďalej uplatňujú na zamestnan
cov s predchádzajúcimi zmluvami, ktorí sa rozhodli nepožiadať
o dočasné pracovné zmluvy alebo ktorým neboli ponúknuté do
časné pracovné zmluvy v súlade s odsekom 2.

Článok 78
Vnútroštátne ustanovenia
Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie účinné
ho uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 79
Zmeny a doplnenia
Rozhodnutie č. 716/2009/ES sa týmto mení a dopĺňa tak, že
CEIOPS sa vypúšťa zo zoznamu príjemcov uvedeného v oddiele
B prílohy k uvedenému rozhodnutiu.

Článok 80
Zrušenie
Rozhodnutie Komisie 2009/79/ES, ktorým sa zriaďuje CEIOPS, sa
týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2011.
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Článok 81

c)

je vhodné zjednodušiť a posilniť štruktúru ESFS s cieľom zvý
šiť súdržnosť medzi makroúrovňou a mikroúrovňou a me
dzi ESA;

d)

je vývoj ESFS v súlade s vývojom vo svete;

e)

sú rozmanitosť a excelentnosť v rámci ESFS na dostatočnej
úrovni;

f)

je zodpovednosť a transparentnosť v súvislosti s požiadavka
mi na zverejňovanie informácií primeraná;

g)

sú zdroje orgánu pre poisťovníctvo primerané na plnenie
jeho povinností;

Preskúmanie
1.
Komisia do 2. januára 2014 a následne každé tri roky uve
rejní všeobecnú správu o skúsenostiach získaných v dôsledku fun
govania orgánu pre poisťovníctvo a postupov ustanovených
v tomto nariadení. V tejto správe sa okrem iného vyhodnotí:
a)

konvergencia postupov dohľadu dosiahnutá príslušnými
orgánmi;
i)

konvergencia v oblasti funkčnej nezávislosti príslušných
orgánov a v oblasti noriem, ktoré sú rovnocenné správe
podniku;

ii)

nestrannosť, objektívnosť a autonómnosť orgánu pre
poisťovníctvo;

b)

fungovanie kolégií orgánov dohľadu;

c)

pokrok dosiahnutý v rámci konvergencie v oblastiach pred
chádzania krízam, krízového riadenia a riešenia kríz, ako aj
mechanizmov financovania Únie;

d)

úloha orgánu pre poisťovníctvo, pokiaľ ide o systémové
riziko;

e)

uplatňovanie
v článku 38;

f)

uplatňovanie záväznej mediácie ustanovenej v článku 19.

2.
a)

b)

bezpečnostnej

doložky

ustanovenej

V správe uvedenej v odseku 1 sa ďalej preskúma, či:
je vhodné pokračovať v oddelenom dohľade nad bankovníc
tvom, poisťovníctvom, dôchodkovým poistením zamestnan
cov, cennými papiermi a finančnými trhmi;
je vhodné vykonávať obozretný dohľad a kontrolu obchod
nej činnosti oddelene alebo prostredníctvom toho istého or
gánu dohľadu;
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h) je vhodné zachovať sídlo orgánu pre poisťovníctvo alebo pre
miestniť ESA na jedno miesto, aby sa medzi nimi zabezpeči
la lepšia koordinácia.
3.
Pokiaľ ide o otázku priameho dohľadu nad inštitúciami ale
bo infraštruktúrami s celoeurópskym dosahom a s prihliadnutím
na trhový vývoj, Komisia vypracuje výročnú správu o vhodnosti
poverenia orgánu pre poisťovníctvo ďalšími povinnosťami dohľa
du v tejto oblasti.
Správa a prípadne všetky sprievodné návrhy sa predložia
4.
Európskemu parlamentu a Rade.
Článok 82
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2011 s výnimkou článku 76 a člán
ku 77 ods. 1 a 2, ktoré sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia jeho
účinnosti.
Orgán pre poisťovníctvo sa zriadi 1. januára 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Štrasburgu 24. novembra 2010
Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

J. BUZEK

O. CHASTEL
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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1095/2010
z 24. novembra 2010,
ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa
mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES
doch a private equity (7), z 9. októbra 2008 s odporúča
niami pre Komisiu o nadviazaní na Lamfalussyho proces:
systém dohľadu v budúcnosti (8), z 22. apríla 2009 o zme
nenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parla
mentu a Rady o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia
(Solventnosť II) (9) a z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o ratingových
agentúrach (10)].

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej
článok 114,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),
(3)

V novembri 2008 Komisia poverila skupinu expertov na
vysokej úrovni vedenú Jacquesom de Larosièrom, aby vy
pracovala odporúčania na posilnenie ustanovení o európ
skom dohľade s cieľom lepšie chrániť občanov a obnoviť
dôveru vo finančný systém. Vo svojej záverečnej správe
predloženej 25. februára 2009 (de Larosièrova správa) sku
pina expertov na vysokej úrovni odporučila posilniť rámec
dohľadu s cieľom znížiť riziko a silu finančných kríz v bu
dúcnosti. Odporučila tiež reformy štruktúry dohľadu fi
nančného sektora v Únii. Skupina takisto konštatovala, že
by sa mal vytvoriť Európsky systém orgánov finančného
dohľadu, ktorý by zahŕňal tri európske orgány dohľadu, je
den pre sektor bankovníctva, jeden pre sektor cenných pa
pierov a jeden pre sektor poisťovníctva a dôchodkového
poistenia zamestnancov, a odporučila vytvorenie Európ
skej rady pre systémové riziká. V správe sa predstavili re
formy, ktoré boli podľa expertov potrebné a na ktorých by
sa malo začať bezodkladne pracovať.

(4)

Komisia vo svojom oznámení zo 4. marca 2009 nazva
nom Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe navrhla
predložiť návrh právnych predpisov, na základe ktorých sa
vytvorí Európsky systém orgánov finančného dohľadu
a Európsky výbor pre systémové riziká. Vo svojom ozná
mení z 27. mája 2009 nazvanom Európsky finančný do
hľad poskytla viac informácií o možnej štruktúre takéhoto
nového rámca dohľadu, odzrkadľujúc hlavné myšlienky de
Larosièrovej správy.

(5)

Európska rada vo svojich záveroch z 19. júna 2009 po
tvrdila, že by sa mal vytvoriť Európsky systém orgánov fi
nančného dohľadu, ktorý bude zahŕňať tri nové európske
orgány dohľadu. Systém by sa mal zameriavať na zvýšenie
kvality a konzistentnosti vnútroštátneho dohľadu, posilne
nie dohľadu nad cezhraničnými skupinami a vytvorenie

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál
neho výboru (2),
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),
keďže:

(1)

(2)

Finančná kríza v rokoch 2007 a 2008 odhalila vo finanč
nom dohľade závažné nedostatky, a to tak v konkrétnych
prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako
celkom. Modely dohľadu na vnútroštátnom základe za
ostávajú za finančnou globalizáciou a integrovanou a vzá
jomne prepojenou realitou dnešných európskych
finančných trhov, v rámci ktorých mnohé finančné inšti
túcie podnikajú cezhranične. Kríza odhalila nedostatky
v spolupráci, koordinácii, konzistentnom uplatňovaní prá
va Únie a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi
dohľadu.
Európsky parlament pred finančnou krízou a počas nej vy
zval na prehĺbenie integrácie európskeho dohľadu, aby sa
zabezpečili skutočne rovnaké podmienky pre všetky zú
častnené strany na úrovni Únie a aby sa zohľadnila pre
hlbujúca sa integrácia finančných trhov v Únii [vo svojom
uznesení z 13. apríla 2000 o oznámení Komisie o realizá
cii rámca pre finančné trhy: akčný plán (4), z 21. novem
bra 2002 o pravidlách prudenciálneho dohľadu
v Európskej únii (5), z 11. júla 2007 o politike finančných
služieb (2005 – 2010) – Biela kniha (6), z 23. septembra
2008 s odporúčaniami pre Komisiu o zaisťovacích fon-

(1) Ú. v. EÚ C 13, 20.1.2010, s. 1.
(2) Stanovisko z 22. januára 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom ve
stníku).
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 (zatiaľ neuve
rejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. novembra
2010.
(4) Ú. v. ES C 40, 7.2.2001, s. 453.
(5) Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
(6) Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 392.

(7 )
(8)
(9)
(10)

Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 26.
Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 214.
Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 292.
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jednotného európskeho súboru pravidiel platných pre všet
kých účastníkov finančného trhu v rámci vnútorného trhu.
Európska rada zdôraznila, že európske orgány dohľadu by
mali mať aj právomoci v oblasti dohľadu nad úverovými
ratingovými agentúrami, a vyzvala Komisiu, aby pripravila
konkrétne návrhy týkajúce sa toho, ako by európsky sys
tém orgánov finančného dohľadu mohol zohrávať silnú
úlohu v krízových situáciách, pričom zdôraznila, že roz
hodnutia prijaté európskymi orgánmi dohľadu by nemali
zasahovať do fiškálnych zodpovedností členských štátov.
Komisia predložila návrh nariadenia, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agen
túrach (1). Európsky parlament a Rada by mali tento návrh
posúdiť, aby sa zabezpečilo, že Európsky orgán dohľadu
(Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „„or
gán pre cenné papiere a trhy“ bude mať primerané právo
moci v oblasti dohľadu nad ratingovými agentúrami,
pričom je potrebné mať na zreteli, že orgán pre cenné pa
piere a trhy by mal vykonávať výhradné právomoci v ob
lasti dohľadu nad úverovými ratingovými agentúrami,
ktoré sa mu zverujú nariadením (ES) č. 1060/2009. Na
tento účel by mal mať orgán primerané právomoci v ob
lasti vyšetrovania a presadzovania v súlade s príslušnými
právnymi predpismi, ako aj možnosť ukladať poplatky.

(6)

zabezpečenie toho, aby vnútroštátne orgány dohľadu do
speli k najlepším možným rozhodnutiam v oblasti dohľa
du nad cezhraničnými finančnými inštitúciami, keď
neexistuje dostatočná spolupráca a výmena informácií me
dzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, keď si spoločná ak
cia vnútroštátnych orgánov vyžaduje zložité úpravy
s cieľom zohľadniť rôznorodé požiadavky v oblasti regulá
cie a dohľadu, keď sú vnútroštátne riešenia najčastejšie je
dinou realizovateľnou možnosťou v reakcii na problémy
na úrovni Únie a keď existujú rozdielne výklady toho isté
ho právneho textu. Európsky systém finančného dohľadu
(ďalej len „„ESFS“) by sa mal navrhnúť s cieľom prekonať
tieto nedostatky a zabezpečiť systém, ktorý je v súlade
s cieľom stabilného a jednotného finančného trhu Únie pre
finančné služby spojením vnútroštátnych orgánov dohľa
du do silnej siete Únie.

(9)

ESFS by mal byť integrovanou sieťou vnútroštátnych orgá
nov dohľadu a orgánov dohľadu Únie, pričom každodenný
dohľad sa ponecháva na vnútroštátnu úroveň. Mala by sa
dosiahnuť aj väčšia harmonizácia a jednotné uplatňovanie
pravidiel pre účastníkov finančného trhu v celej Únii.
Okrem orgánu pre cenné papiere a trhy by sa mal zriadiť
Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníc
tvo) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre po
isťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), ako aj
Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu (ďalej len
„spoločný výbor“). Súčasťou ESFS na účely vykonávania
úloh vymedzených v tomto nariadení a v nariadení Európ
skeho parlamentu a Rady (ES) č. 1092/2010 (2) by mal byť
Európsky výbor pre systémové riziká (ďalej len „„ESRB“).

(10)

Európske orgány dohľadu (European Supervisory Authori
ties, ďalej spoločne len „ESA“) by mali nahradiť Výbor eu
rópskych orgánov bankového dohľadu zriadený
rozhodnutím Komisie 2009/78/ES (3), Výbor európskych
orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým po
istením zamestnancov zriadený rozhodnutím Komisie
2009/79/ES (4) a Výbor európskych regulačných orgánov
cenných papierov zriadený rozhodnutím Komisie
2009/77/ES (5) a mali by prebrať všetky úlohy a právomo
ci týchto výborov vrátane v prípade potreby aj pokračova
nie prebiehajúcej práce a projektov. Rozsah pôsobnosti
činnosti každého európskeho orgánu dohľadu by sa mal
jasne vymedziť. ESA by sa mali zodpovedať Európskemu
parlamentu a Rade. Ak sa táto zodpovednosť bude týkať
medzisektorových záležitostí, ktoré sa koordinovali pro
stredníctvom spoločného výboru, za túto koordináciu by
mali byť prostredníctvom spoločného výboru zodpoved
né ESA.

Európska rada sa 17. júna 2010 dohodla, že „… členské
štáty by mali zaviesť systémy odvodov a daní pre finančné
inštitúcie, aby sa zabezpečilo spravodlivé rozloženie nákla
dov a aby sa zaviedli stimuly na obmedzenie systémových
rizík. Takéto odvody alebo dane by mali byť súčasťou dô
veryhodného rámca pre riešenie problémov. Je naliehavo
potrebné, aby sa ďalej pracovalo na ich hlavných prvkoch,
a mali by sa starostlivo posúdiť otázky rovnakých podmie
nok a kumulatívne vplyvy rozličných regulačných
opatrení.“

(7)

Z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy vznikli reálne
a závažné riziká v oblasti stability finančného systému
a fungovania vnútorného trhu. Opätovné nastolenie a udr
žanie stabilného a spoľahlivého finančného systému je ab
solútnym predpokladom zachovania dôvery a jednotnosti
na vnútornom trhu, a tým zachovania a zlepšenia podmie
nok na vytvorenie úplne integrovaného a fungujúceho
vnútorného trhu v oblasti finančných služieb. Okrem toho
pevnejší a integrovanejší trh ponúka lepšie príležitosti na
financovanie a rozloženie rizika, a tým pomáha zlepšovať
schopnosť hospodárstiev tlmiť nárazy.

(8)

Únia dosiahla limity toho, čo sa môže urobiť pri súčasnom
postavení Výborov európskych orgánov dohľadu. Únia ne
môže zostať v situácii, v ktorej neexistuje mechanizmus na

(1) Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.
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(2)
(3)
(4)
(5)

Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.
Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 23.
Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 28.
Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 18.
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(11)

(12)
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Orgán pre cenné papiere a trhy by mal konať s cieľom zlep
šiť fungovanie vnútorného trhu, najmä prostredníctvom
zaistenia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie
a dohľadu so zreteľom na rôzne záujmy jednotlivých člen
ských štátov a rozličnú povahu účastníkov finančného
trhu. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal chrániť verej
né hodnoty, ako je integrita a stabilita finančného systému,
transparentnosť trhov a finančných produktov a ochrana
investorov. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal takisto
predchádzať regulačnej arbitráži a zaručiť rovnaké pod
mienky všetkým a posilňovať medzinárodnú koordináciu
v oblasti dohľadu v prospech hospodárstva vo všeobecno
sti vrátane finančných inštitúcii a ostatných zainteresova
ných strán, spotrebiteľov a zamestnancov. Medzi jeho
úlohy by malo patriť aj presadzovanie konvergencie dohľa
du a poskytovanie poradenstva inštitúciám Únie v oblasti
jeho zodpovednosti. Orgánu pre cenné papiere a trhy by sa
mala zveriť aj určitá zodpovednosť za existujúce a nové fi
nančné aktivity.
Orgánu pre cenné papiere a trhy by sa tiež malo umožniť
dočasne zakázať alebo obmedziť určité druhy finančných
aktivít, ktoré ohrozujú riadne fungovanie a integritu fi
nančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému
v Únii alebo jeho časti, a to v prípadoch, ktoré sú vyme
dzené v legislatívnych aktoch Únie uvedených v tomto na
riadení, a za podmienok, ktoré sú v nich stanovené. Ak je
žiaduce vydať dočasný zákaz v prípade krízovej situácie,
orgán pre cenné papiere a trhy by tak mal urobiť v súlade
s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a za pod
mienok, ktoré sú v ňom uvedené. Ak má dočasný zákaz
alebo obmedzenie určitých finančných aktivít medzisekto
rové dôsledky, malo by sa v sektorových právnych pred
pisoch ustanoviť, že orgán pre cenné papiere a trhy by mal
v relevantných prípadoch konzultovať a koordinovať svo
je kroky s Európskym orgánom dohľadu (Európskym or
gánom pre bankovníctvo) a Európskym orgánom dohľadu
(Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové po
istenie zamestnancov), a to prostredníctvom spoločného
výboru.

(13)

Orgán pre cenné papiere a trhy by mal náležite zohľadniť
vplyv svojich činností na hospodársku súťaž a inovácie
v rámci vnútorného trhu, na globálnu konkurencieschop
nosť Únie, finančné začlenenie sa a na novú stratégiu Únie
pre pracovné príležitosti a rast.

(14)

Orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať právnu sub
jektivitu, ako aj finančnú a administratívnu nezávislosť, aby
mohol plniť svoje ciele.

(15)

Vychádzajúc z práce medzinárodných orgánov, systémo
vé riziko by sa malo vymedziť ako riziko narušenia vo fi
nančnom systéme s možnými závažnými negatívnymi
dôsledkami pre vnútorný trh a reálne hospodárstvo. Všet
ky typy finančných sprostredkovateľov, trhov a infraštruk
túry môžu byť do určitej miery systémovo dôležité.

(16)

Cezhraničné riziko zahŕňa riziko spôsobené hospodársky
mi nerovnováhami alebo finančnými zlyhaniami v celej
Únii alebo jej častiach, ktoré môžu mať vážne negatívne
dôsledky na transakcie medzi hospodárskymi subjektmi
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z dvoch alebo viacerých členských štátov, na fungovanie
vnútorného trhu alebo na verejné financie Únie alebo kto
réhokoľvek jej členského štátu.

(17)

Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 2. mája
2006 vo veci C-217/04 (Spojené kráľovstvo Veľkej Britá
nie a Severného Írska/Európsky parlament a Rada Európ
skej únie) konštatoval, že „… znenie článku 95 ES
[v súčasnosti článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie (ZFEÚ)] nedovoľuje prijať záver, že adresátmi opatrení
prijatých zákonodarcom Spoločenstva na základe tohto
ustanovenia môžu byť len členské štáty. Na základe posú
denia zákonodarcom Spoločenstva sa totiž môže zdať, že
je potrebné vytvoriť orgán Spoločenstva, ktorého úlohou
bude prispievať k uskutočňovaniu procesu harmonizácie
v prípadoch, v ktorých sa na uľahčenie jednotného vyko
návania a uplatňovania aktov prijatých na základe tohto
ustanovenia zdá byť vhodné prijať nezáväzné sprievodné
a rámcové opatrenia.“ (1) Účel a úlohy orgánu pre cenné
papiere a trhy, ku ktorým patrí pomáhať príslušným vnú
troštátnym orgánom dohľadu pri konzistentnom výklade
a uplatňovaní pravidiel Únie a prispievať k finančnej stabi
lite potrebnej pre finančnú integráciu, úzko súvisia s cieľ
mi acquis Únie týkajúcich sa vnútorného trhu s finančnými
službami. Orgán pre cenné papiere a trhy by sa preto mal
zriadiť na základe článku 114 ZFEÚ.

(18)

Úlohy príslušných vnútroštátnych orgánov vrátane vzá
jomnej spolupráce a spolupráce s Komisiou sa ustanovujú
týmito legislatívnymi aktmi: smernica Európskeho parla
mentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch ná
hrad pre investorov (2), smernica Európskeho parlamentu
a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní
v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných
papierov (3), smernica Európskeho parlamentu a Rady
2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papie
rov na kótovanie na burze cenných papierov a o informá
ciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia
zverejňovať (4), smernica Európskeho parlamentu a Rady
2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zá
rukách (5), smernica Európskeho parlamentu a Rady
2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím
dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužíva
nie trhu) (6), smernica Európskeho parlamentu a Rady
2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa
zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich
prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Zb. 2006, s. I-03771, bod 44.
Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22.
Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.
Ú. v. ES L 184, 6.7.2001, s. 1.
Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 43.
Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.
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2001/34/ES (1), smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými ná
strojmi (2), smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požia
daviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami
o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obcho
dovanie na regulovanom trhu (3), smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapi
tálovej primeranosti investičných spoločností a úverových
inštitúcií (4) bez toho, aby boli dotknuté právomoci EBA,
pokiaľ ide o prudenciálny dohľad, smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordi
nácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opa
trení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do
prevoditeľných cenných papierov (UCITS) (5), akýkoľvek
budúci legislatívny akt v oblasti správcov alternatívnych in
vestičných fondov (AIFS) a nariadenie (ES) č. 1060/2009.

(19)

(20)

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Medzi existujúce legislatívne akty Únie, ktorými sa regulu
je oblasť, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, patrí aj
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo
16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverový
mi inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťa
mi vo finančnom konglomeráte (6), smernica Európskeho
parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o dopln
kovom dohľade nad poisťovňami a zaisťovňami v skupine
poisťovní alebo zaisťovní (7), nariadenie Európskeho parla
mentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006
o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finanč
ných prostriedkov (8), a príslušné časti smernice Európske
ho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005
o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely
prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (9)
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES
z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb
spotrebiteľom na diaľku (10).

Je vhodné, aby orgán pre cenné papiere a trhy presadzoval
konzistentný prístup v oblasti systémov náhrad pre inve
storov s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky a spravo
dlivé zaobchádzanie s investormi v celej Únii. Keďže
systémy náhrad pre investorov podliehajú dohľadu v člen
ských štátoch viac ako regulačnému dohľadu, orgán pre
cenné papiere a trhy by mal mať možnosť vykonávať svoje
právomoci na základe tohto nariadenia v súvislosti so sa
motnými systémami náhrad pre investorov a ich
prevádzkovateľmi.

Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.
Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.
Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.
Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.
Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.
Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1.
Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 1.
Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1.
Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.
Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16.
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(21)

V súlade s Vyhlásením (č. 39) k článku 290 Zmluvy o fun
govaní Európskej únie pripojeným k záverečnému aktu
medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmlu
vu, je na vypracovanie regulačných technických predpisov
potrebná pomoc spočívajúca v technických odborných
znalostiach vo forme, ktorá je osobitná pre oblasť finanč
ných služieb. Je potrebné, aby sa orgánu pre cenné papiere
a trhy umožnilo poskytnúť tieto odborné znalosti, aj po
kiaľ ide o predpisy alebo časti predpisov, ktoré nevychá
dzajú z návrhu technického predpisu, ktorý vypracoval
orgán pre cenné papiere a trhy.

(22)

Je potrebné zaviesť účinný nástroj na vytvorenie harmoni
zovaných regulačných technických predpisov pre finanč
né služby s cieľom zaistiť rovnaké podmienky a primeranú
ochranu investorov a spotrebiteľov v celej Únii, a to aj pro
stredníctvom jednotného súboru pravidiel. Je účinné
a vhodné poveriť orgán pre cenné papiere a trhy ako or
gán s vysokošpecializovanými odbornými znalosťami
v oblastiach vymedzených právom Únie vypracovaním ná
vrhu regulačných technických predpisov, ktoré nezahŕňa
jú politické rozhodnutia.

(23)

Komisia by mala schváliť tieto návrhy regulačných technic
kých predpisov prostredníctvom delegovaných aktov
podľa článku 290 ZFEÚ, aby mali právne záväzný účinok.
Mal by podliehať zmene a doplneniu iba vo veľmi obme
dzených a výnimočných prípadoch, keďže orgán pre cen
né papiere a trhy je v úzkom kontakte s finančnými trhmi
a najlepšie pozná ich každodenné fungovanie. Návrhy re
gulačných technických predpisov by mali podliehať zme
ne a doplneniu v prípade, ak by boli nezlučiteľné s právom
Únie, nerešpektovali by zásadu proporcionality alebo by
boli v protiklade so základnými zásadami vnútorného trhu
pre finančné služby uvedenými v právnych predpisoch
Únie týkajúcich sa finančných služieb. Komisia by nemala
meniť obsah návrhov regulačných technických predpisov
vypracovaných orgánom pre cenné papiere a trhy bez
predchádzajúcej koordinácie s ním. S cieľom zaistiť hladký
a zrýchlený proces prijatia pre tieto predpisy by sa Komisii
mala stanoviť lehota na prijatie rozhodnutia o schválení
návrhov regulačných technických predpisov.

(24)

Vzhľadom na technické odborné znalosti orgánu pre cen
né papiere a trhy v oblastiach, kde by sa mali vypracúvať
regulačné technické predpisy, by sa mal brať do úvahy de
klarovaný zámer Komisie opierať sa spravidla o návrh re
gulačných technických predpisov, ktorý mu predloží orgán
pre cenné papiere a trhy, s cieľom prijať zodpovedajúce de
legované akty. V prípade, že orgán pre cenné papiere a tr
hy nepredloží návrh regulačného technického predpisu
v lehote, ktorá sa určila v príslušnom legislatívnom akte, by
sa však malo zabezpečiť, aby sa skutočne dosiahol výsle
dok výkonu delegovaných právomocí a zachovala efektív
nosť rozhodovacieho procesu. Preto by sa v týchto
prípadoch mala Komisia splnomocniť, aby prijala regu
lačné technické predpisy, aj keď neexistuje návrh vypraco
vaný orgánom pre cenné papiere a trhy.
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(25)

Komisia by sa tiež mala splnomocniť na prijatie vykonáva
cích technických predpisov prostredníctvom vykonávacích
aktov podľa článku 291 ZFEÚ.

(26)

V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú regulačné alebo vyko
návacie technické predpisy, by orgán pre cenné papiere
a trhy mal mať právomoc vydávať usmernenia a odporú
čania týkajúce sa uplatňovania práva Únie. S cieľom zaru
čiť transparentnosť a posilniť dodržiavanie týchto
usmernení a odporúčaní vnútroštátnymi orgánmi dohľadu
by orgán pre cenné papiere a trhy mal mať možnosť zve
rejniť dôvody nedodržania týchto usmernení a odporúča
ní zo strany vnútroštátnych orgánov dohľadu.

(27)

Zaistenie správneho a úplného uplatňovania práva Únie je
základným predpokladom pre integritu, transparentnosť,
účinnosť a riadne fungovanie finančných trhov, stabilitu fi
nančných systémov a pre neutrálne podmienky hospodár
skej súťaže pre účastníkov finančného trhu v Únii. Mal by
sa preto vytvoriť mechanizmus, ktorým by orgán pre cen
né papiere a trhy riešil prípady neuplatňovania alebo ne
správneho uplatňovania práva Únie vedúceho k jeho
porušeniu. Tento mechanizmus by sa mal vzťahovať na
oblasti, v ktorých sa na základe práva Únie vymedzujú
jasné a nepodmienečné povinnosti.

(28)

S cieľom umožniť primeranú reakciu na prípady nespráv
neho alebo nedostatočného uplatňovania práva Únie by sa
mal uplatňovať mechanizmus, ktorý sa skladá z troch kro
kov. Najprv by sa mal orgán pre cenné papiere a trhy spl
nomocniť na preskúmanie údajného nesprávneho alebo
nedostatočného uplatňovania povinností vyplývajúcich
z práva Únie vnútroštátnymi orgánmi pri vykonávaní do
hľadu, za ktorým by nasledovalo odporúčanie. Ak prísluš
ný orgán členského štátu toto odporúčanie nesplní,
Komisia by mala mať právomoc vydať formálne stanovi
sko, v ktorom zohľadní odporúčanie orgánu pre cenné pa
piere a trhy a požiada príslušný orgán, aby prijal opatrenia
potrebné na zabezpečenie súladu s právom Únie.

(29)

Napokon s cieľom prekonať výnimočné situácie spojené
s pretrvávajúcou nečinnosťou daného príslušného orgánu
by orgán pre cenné papiere a trhy mal mať ako poslednú
možnosť právomoc prijať rozhodnutia adresované jedno
tlivým účastníkom finančného trhu. Táto právomoc by
mala byť obmedzená na mimoriadne okolnosti, za ktorých
príslušný orgán nedodržiava formálne stanovisko, ktoré je
mu adresované, a za ktorých je právo Únie priamo uplat
niteľné na účastníkov finančného trhu na základe existujú
cich alebo budúcich nariadení Únie.

(30)

Vážne ohrozenia riadneho fungovania a integrity finanč
ných trhov alebo stability finančného systému Únie si vy
žadujú rýchlu a spoločnú reakciu na úrovni Únie. Orgán
pre cenné papiere a trhy by mal byť preto schopný poža
dovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu, aby prijali kon
krétne opatrenia na odstránenie krízovej situácie.
Právomoc rozhodnúť o existencii krízovej situácie by sa
mala zveriť Rade na žiadosť ktoréhokoľvek z ESA, Komisie
alebo ESRB.
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(31)

Orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať možnosť po
žadovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu, aby prijali
konkrétne opatrenia na odstránenie krízovej situácie. Opa
treniami, ktoré v tejto súvislosti prijme orgán pre cenné pa
piere a trhy, by nemali byť dotknuté právomoci Komisie
iniciovať podľa článku 258 ZFEÚ konanie vo veci poruše
nia predpisov proti členskému štátu dotknutého orgánu
dohľadu za to, že neprijal takéto opatrenia, ani práva Ko
misie prijať za daných okolností prechodné opatrenia v sú
lade s rokovacím poriadkom Súdneho dvora Európskej
únie. Taktiež by nimi nemala byť dotknutá žiadna zodpo
vednosť, ktorá môže vyplynúť danému členskému štátu
v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie v prí
pade, ak jeho orgány dohľadu neprijmú opatrenia, ktoré
vyžaduje orgán pre cenné papiere a trhy.

(32)

S cieľom zaistiť účinný a efektívny dohľad a vyvážené zvá
ženie stanovísk príslušných orgánov v rôznych členských
štátoch by orgán pre cenné papiere a trhy mal byť schop
ný urovnať cezhraničné spory medzi týmito príslušnými
orgánmi so záväzným účinkom, a to aj v rámci kolégií or
gánov dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na zmierenie,
počas ktorej môžu príslušné orgány dosiahnuť dohodu. Do
právomoci orgánu pre cenné papiere a trhy by mali patriť
spory týkajúce sa procesnej alebo obsahovej stránky kona
nia alebo nekonania príslušného orgánu členského štátu
v prípadoch uvedených v právne záväzných aktoch Únie
uvedených v tomto nariadení. V takejto situácii by mal byť
jeden z dotknutých orgánov dohľadu oprávnený predložiť
záležitosť orgánu pre cenné papiere a trhy, ktorý by mal
konať v súlade s týmto nariadením. Orgán pre cenné pa
piere a trhy by mal mať právomoc žiadať od dotknutých
príslušných orgánov, aby vykonali konkrétne kroky alebo
aby sa zdržali konania s cieľom urovnať túto záležitosť,
a zabezpečiť dodržiavanie práva Únie, pričom táto žiadosť
má pre dotknuté príslušné orgány záväzný charakter. Keď
príslušný orgán nedodrží rozhodnutie o urovnaní, ktoré
mu bolo určené, orgán pre cenné papiere a trhy by mal
mať právomoc prijať rozhodnutia určené priamo účastní
kom finančného trhu v oblastiach práva Únie, ktoré sa na
ne priamo vzťahuje. Právomoc prijať takéto rozhodnutie
by sa mala uplatňovať len ako posledná možnosť a len na
zabezpečenie správneho a jednotného uplatňovania práva
Únie. V prípadoch, keď príslušné právne predpisy Únie dá
vajú príslušným orgánom členským štátom priestor na
uváženie, nemôžu rozhodnutia prijaté orgánom pre cenné
papiere a trhy nahrádzať uplatňovanie tohto práva na uvá
ženie v súlade s právom Únie.

(33)

Kríza preukázala, že súčasný systém spolupráce medzi
vnútroštátnymi orgánmi, ktorých právomoci sú obmedze
né na jednotlivé členské štáty, je nedostatočný, pokiaľ ide
o finančné inštitúcie pôsobiace cezhranične.

(34)

Skupina expertov, ktorú zriadili členské štáty, aby preskú
mala príčiny krízy a vypracovala návrhy na zlepšenie re
gulácie finančného sektora a dohľadu nad ním, potvrdila,
že súčasné opatrenia nie sú dobrým základom pre budúcu
reguláciu a dohľad nad cezhraničnými finančnými inštitú
ciami v rámci Únie.
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(35)

Ako sa uvádza v de Larosièrovej správe, „… v zásade máme
dve možnosti: prvú, ktorou sú riešenia ‚každý sám za seba‘
(‚chacun pour soi‘) a ‚zbedač svojho suseda‘ (‚beggar-thyneighbour‘), alebo druhú, ktorou je posilnená, pragmatická
a citlivá európska spolupráca v prospech všetkých s cieľom
zachovať otvorené svetové hospodárstvo. Táto druhá mož
nosť bude nepochybne ekonomicky prínosná.““

(36)

Kolégiá orgánov dohľadu zohrávajú významnú úlohu pri
účinnom, efektívnom a konzistentnom dohľade nad účast
níkmi finančného trhu, ktorí vykonávajú činnosť cezhra
nične. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal prispievať
k podpore a monitorovaniu účinného, efektívneho a kon
zistentného fungovania kolégií orgánov dohľadu a byť z to
hto hľadiska vedúcim prvkom pri zabezpečovaní
jednotného a súdržného fungovania kolégií orgánov do
hľadu pre cezhraničné finančné inštitúcie v rámci Únie.
Preto by orgán pre cenné papiere a trhy mal mať plné prá
va účasti v kolégiách orgánov dohľadu s cieľom zjednodu
šiť fungovanie procesu výmeny informácií v kolégiách
orgánov dohľadu a podporiť konvergenciu a konzistent
nosť v kolégiách pri uplatňovaní práva Únie. Ako sa uvá
dza v de Larosièrovej správe, „… musí sa predchádzať
narušeniam hospodárskej súťaže a regulačnej arbitráži,
ktoré vyplývajú z rozdielnych postupov vykonávania do
hľadu, pretože majú potenciál oslabiť finančnú stabilitu
okrem iného podporovaním presunu finančných aktivít do
krajín s menej prísnym dohľadom. Systém vykonávania
dohľadu musí byť vnímaný ako spravodlivý a vyvážený.“

(37)

V oblastiach svojej právomoci by orgán pre cenné papiere
a trhy mal prispievať k rozvoju a koordinácii účinných
a zosúladených plánov ozdravenia a riešenia problémov,
postupov v krízových situáciách a preventívnych opatrení
a aktívne sa na týchto činnostiach podieľať, aby sa zabez
pečila internalizácia nákladov zo strany finančného systé
mu, aby sa minimalizoval systémový vplyv prípadného
zlyhania a spoliehanie sa na finančné prostriedky daňo
vých poplatníkov pri záchrane účastníkov finančného
trhu. Mal by prispieť k vyvinutiu metód na riešenie zlyhá
vania kľúčových účastníkov finančného trhu, ktoré zabra
ňuje reťazovej reakcii, umožňuje ich riadne a včasné
zrušenie a v prípade potreby zahŕňa aj jednotný a silný me
chanizmus financovania.

(38)

V rámci súčasného preskúmania smernice Európskeho
parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch
ochrany vkladov (1) a smernice 97/9/ES sa konštatovalo, že
Komisia má v úmysle venovať osobitnú pozornosť potre
be zabezpečenia ďalšej harmonizácie v celej Únii. Na vedo
mie sa vzal aj zámer Komisie preskúmať v sektore
poisťovníctva možnosť zavedenia pravidiel Únie na ochra
nu poistencov v prípade zlyhania poisťovne. ESA by v tých
to oblastiach mali zohrávať dôležitú úlohu a mali by sa im
udeliť náležité právomoci týkajúce sa európskej sústavy sy
stémov náhrad pre investorov.

(1) Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5.

(39)

L 331/89

Delegovanie úloh a zodpovedností môže byť užitočný ná
stroj fungovania siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť du
plicitu úloh dohľadu, podporiť spoluprácu, a tým
zjednodušiť proces dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na
účastníkov finančného trhu. Týmto nariadením by sa pre
to mal zaistiť jasný právny základ takéhoto delegovania.
Členské štáty by mali mať pri rešpektovaní všeobecného
pravidla, že delegovanie by malo byť povolené, možnosť
zaviesť osobitné podmienky delegovania zodpovedností,
napríklad v súvislosti s informovaním o spôsobe delego
vania a jeho oznamovaním. Delegovanie úloh znamená, že
úlohy vykonáva orgán pre cenné papiere a trhy alebo vnú
troštátny orgán dohľadu iný ako zodpovedný orgán, pri
čom zodpovednosť za rozhodnutia týkajúce sa dohľadu
zostáva na delegujúcom orgáne. Delegovaním zodpoved
ností by orgán pre cenné papiere a trhy alebo vnútroštátny
orgán dohľadu (splnomocnenec) mal mať v určitej záleži
tosti týkajúcej sa dohľadu možnosť rozhodnúť vo vlastnom
mene namiesto delegujúceho orgánu. Delegovanie by sa
malo riadiť zásadou pridelenia kompetencie v oblasti do
hľadu orgánu dohľadu, ktorý má najlepšie predpoklady na
to, aby prijal v danej veci opatrenia. Prerozdelenie kompe
tencií by bolo vhodné napríklad z dôvodu úspory z rozsa
hu alebo pôsobnosti, súladu pri dohľade nad skupinou
a optimálneho využívania technických odborných znalo
stí medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Rozhodnutia
splnomocnenca by mal delegujúci orgán, ako aj iné prísluš
né orgány uznávať ako rozhodujúce, ak sú tieto rozhod
nutia v rámci rozsahu pôsobnosti delegovania.
V príslušných právnych predpisoch Únie sa môžu ďalej
spresniť zásady prerozdelenia kompetencií na základe do
hody. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal všetkými
vhodnými prostriedkami uľahčovať a monitorovať dohody
o delegovaní medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Mal by byť vopred informovaný o plánovaných dohodách
o delegovaní, aby v prípade potreby mohol vyjadriť svoje
stanovisko. Uverejňovanie takýchto dohôd by sa malo cen
tralizovať s cieľom zaistiť včasné, transparentné a ľahko do
stupné informácie o dohodách pre všetky dotknuté strany.
Mal by identifikovať a šíriť osvedčené postupy týkajúce sa
delegovania a dohôd o delegovaní.

(40)

Orgán pre cenné papiere a trhy by mal aktívne podporo
vať konvergenciu dohľadu v celej Únii s cieľom zaviesť spo
ločnú kultúru dohľadu.

(41)

Vzájomné hodnotenia sú účinný a efektívny nástroj na po
silnenie konzistentnosti v rámci siete orgánov finančného
dohľadu. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal preto vy
pracovať metodický rámec pre takéto hodnotenia a pravi
delne ich vykonávať. Hodnotenia by sa mali zameriavať
nielen na konvergenciu postupov vykonávania dohľadu,
ale aj na schopnosť orgánov dohľadu dosiahnuť vysokú
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majetkových podielov na základe smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch
s finančnými nástrojmi (1) v znení smernice 2007/44/ES (2)
v prípadoch, keď sa podľa tejto smernice požaduje konzul
tácia medzi príslušnými orgánmi z dvoch alebo viacerých
členských štátov.

kvalitu výsledkov dohľadu, ako aj nezávislosť príslušných
orgánov. Výsledky vzájomných hodnotení by sa mali zve
rejniť so súhlasom príslušného orgánu, ktorý je predme
tom hodnotenia. Identifikovať a zverejniť by sa mali aj
osvedčené postupy.

(42)

Orgán pre cenné papiere a trhy by mal aktívne podporo
vať koordinovanú reakciu dohľadu Únie, najmä aby sa za
bezpečilo riadne fungovanie a integrita finančných trhov
a stabilita finančného systému v Únii. Dodatočne k jeho
právomociam týkajúcim sa opatrení v krízových situáciách
by sa mu mala preto zveriť funkcia všeobecnej koordiná
cie v rámci systému ESFS. Bezproblémový tok všetkých dô
ležitých informácií medzi príslušnými orgánmi by mal
predstavovať osobitné zameranie opatrení orgánu pre cen
né papiere a trhy.

(43)

S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je potrebné v prvom štá
diu identifikovať trendy, potenciálne riziká a slabé miesta
vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne, cezhranične
a v rámci sektorov. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal
monitorovať a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej pô
sobnosti a v prípade potreby informovať Európsky parla
ment, Radu, Komisiu, ostatné európske orgány dohľadu
a ESRB na pravidelnom a v prípade potreby ad hoc zákla
de. Orgán pre cenné papiere a trhy by mal v spolupráci
s ESRB iniciovať a koordinovať záťažové testy v rámci Únie
s cieľom posúdiť reakcie účastníkov finančného trhu na ne
priaznivý vývoj na trhu, pričom zabezpečí, aby sa na vnú
troštátnej úrovni pri takýchto testoch uplatnila čo
najkonzistentnejšia metodika. S cieľom riadne vykonávať
svoje funkcie by orgán pre cenné papiere a trhy mal vyko
návať hospodársku analýzu trhov a vplyvu potenciálneho
vývoja na trhu.

(44)

(45)

Vzhľadom na globalizáciu finančných služieb a väčšiu dô
ležitosť medzinárodných noriem by orgán pre cenné pa
piere a trhy mal podporovať dialóg a spoluprácu s orgánmi
dohľadu mimo Únie. Mal by mať právomoc rozvíjať kon
takty a uzatvárať administratívne dohody s orgánmi dohľa
du a správnymi orgánmi tretích krajín a s medzinárodnými
organizáciami, a to pri plnom rešpektovaní existujúcich
úloh a právomocí členských štátov a inštitúcií Únie. Mož
nosť účasti na práci orgánu pre cenné papiere a trhy by
mala byť otvorená krajinám, ktoré uzatvorili dohody
s Úniou, na základe čoho prijali a uplatňujú právo Únie,
pričom orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať mož
nosť spolupracovať s tretími krajinami uplatňujúcimi práv
ne predpisy, ktoré sa uznali za rovnocenné právnym
predpisom Únie.

Orgán pre cenné papiere a trhy by mal slúžiť ako nezávislý
poradný orgán Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
v oblasti svojej pôsobnosti. Bez toho, aby boli dotknuté
právomoci dotknutých príslušných orgánov, by orgán pre
cenné papiere a trhy mal byť schopný poskytovať stanovi
ská k prudenciálnemu posudzovaniu fúzií a nadobudnutí
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(46)

Orgán pre cenné papiere a trhy by mal na účel účinného
vykonávania svojich povinností mať právo požadovať
všetky potrebné informácie. S cieľom zabrániť duplicite po
vinností účastníkov finančného trhu podávať správy by tie
to informácie mali zvyčajne poskytovať vnútroštátne
orgány dohľadu, ktoré sú najbližšie k finančným trhom
a účastníkom finančného trhu, a mali by zohľadňovať už
existujúce štatistiky. Orgán pre cenné papiere a trhy by
však mal mať ako posledné východisko možnosť predložiť
plne opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť o informácie
priamo účastníkovi finančného trhu, ak príslušný orgán
členského štátu neposkytol alebo nemôže poskytnúť také
to informácie včas. Orgány členských štátov by mali byť
povinné pomáhať orgánu pre cenné papiere a trhy pri pre
sadzovaní takýchto priamych žiadostí. V tejto súvislosti je
nevyhnutné pracovať na spoločných formátoch podávania
správ. Opatreniami zameranými na zber informácií by ne
mal byť dotknutý právny rámec Európskeho štatistického
systému a Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti
štatistiky. Týmto nariadením by preto nemalo byť dotknu
té nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (3) ani
nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998
o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou
bankou (4).

(47)

Úzka spolupráca medzi orgánom pre cenné papiere a trhy
a ESRB je nevyhnutná na zabezpečenie úplnej účinnosti
fungovania ESRB a dodržiavania jeho varovaní a odporú
čaní. Orgán pre cenné papiere a trhy a ESRB by sa mali na
vzájom deliť o všetky príslušné informácie. Údaje týkajúce
sa jednotlivých podnikov by sa mali poskytovať iba na zá
klade odôvodnenej žiadosti. Po prijatí varovaní alebo od
porúčaní adresovaných ESRB orgánu pre cenné papiere
a trhy alebo vnútroštátnemu orgánu dohľadu by mal or
gán pre cenné papiere a trhy podľa potreby zabezpečiť ďal
šie opatrenia.

(48)

Orgán pre cenné papiere a trhy by mal konzultovať so za
interesovanými stranami regulačné alebo vykonávacie
technické predpisy, usmernenia a odporúčania a poskyto
vať im primeranú možnosť podávať pripomienky k navr
hovaným opatreniam. Orgán pre cenné papiere a trhy by
mal pred prijatím návrhu regulačných alebo vykonávacích
technických predpisov, usmernení a odporúčaní vypraco-

(1) Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra
2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice
2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti
s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posu
dzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore
(Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).
(3) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.
(4) Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.
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vať štúdiu vplyvu. Z dôvodov efektívnosti by sa na tento
účel mala využívať Skupina zainteresovaných strán v ob
lasti cenných papierov a trhov, v ktorej by boli vyváženým
spôsobom zastúpení účastníci finančného trhu, malé
a stredné podniky (MSP), akademická obec a spotrebitelia
a ostatní retailoví užívatelia finančných služieb. Skupina
zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov
by mala pôsobiť ako prepojenie s ostatnými skupinami
používateľov v oblasti finančných služieb zriadených Ko
misiou alebo na základe právnych predpisov Únie.

(49)

Členovia Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných
papierov a trhov, ktorí zastupujú neziskové organizácie
alebo akademickú obec, by mali dostať primeranú náhra
du, aby sa osobám, ktoré nie sú dostatočne financované
a nie sú ani zástupcami odvetví, umožnilo plne sa zúčast
niť na diskusii o finančnej regulácii.

(50)

Členské štáty majú hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie
koordinovaného krízového riadenia a za zachovanie fi
nančnej stability v krízových situáciách, najmä pokiaľ ide
o stabilizáciu a riešenie problémov jednotlivých zlyháva
júcich účastníkov finančného trhu. Rozhodnutia orgánu
pre cenné papiere a trhy v krízovej situácii alebo prípady
urovnania, ktoré majú vplyv na stabilitu účastníka finanč
ného trhu, by nemali zasahovať do fiškálnych zodpoved
ností členských štátov. Mal by sa vytvoriť mechanizmus,
ktorým by členské štáty mohli nástojiť na tejto ochrane
a prípadne predložiť vec na rozhodnutie Rade. Tento
ochranný mechanizmus by sa však nemal zneužívať, a to
najmä v súvislosti s rozhodnutím orgánu pre cenné papie
re a trhy, ktoré nemá významné alebo podstatné rozpoč
tové dôsledky, ako je obmedzenie príjmu súvisiace
s dočasným zákazom konkrétnych aktivít alebo výrobkov
na účely ochrany spotrebiteľa. Pri prijímaní rozhodnutí
v rámci ochranného mechanizmu by Rada mala hlasovať
v súlade so zásadou, že každý členský štát má jeden hlas.
Je vhodné zveriť úlohu v tejto veci Rade vzhľadom na oso
bitné zodpovednosti členských štátov v tejto súvislosti.
Vzhľadom na citlivosť tejto otázky by sa mali prijať prísne
opatrenia na zabezpečenie dôvernosti.

(51)

(52)

Orgán pre cenné papiere a trhy by mal byť pri rozhodo
vaní viazaný pravidlami Únie a všeobecnými zásadami tý
kajúcimi sa riadneho postupu a transparentnosti. Právo na
vypočutie adresátov rozhodnutí orgánu pre cenné papiere
a trhy by sa malo v plnom rozsahu dodržiavať. Akty orgá
nu pre cenné papiere a trhy by mali byť neoddeliteľnou sú
časťou práva Únie.

Rada orgánov dohľadu zložená z najvyšších predstaviteľov
relevantných príslušných orgánov v každom členskom štá
te pod vedením predsedu orgánu pre cenné papiere a trhy
by mala byť hlavným rozhodovacím orgánom orgánu pre
cenné papiere a trhy. Zástupcovia Komisie, ESRB, Európ
skeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťov
níctvo a dôchodkové poistenie) a Európskeho orgánu
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dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) by sa mali
zúčastňovať ako pozorovatelia. Členovia rady orgánov do
hľadu by mali konať nezávisle a výhradne v záujme Únie.

(53)

Vo všeobecnosti by rada orgánov dohľadu mala prijímať
rozhodnutia jednoduchou väčšinou v súlade so zásadou,
podľa ktorej má každý člen jeden hlas. V prípade aktov vše
obecnej povahy vrátane tých, ktoré sa týkajú prijatia regu
lačných a vykonávacích technických predpisov, usmernení
a odporúčaní, v prípade rozpočtových záležitostí, ako aj
v prípade žiadosti členského štátu o opätovné posúdenie
rozhodnutia orgánu pre cenné papiere a trhy dočasne za
kázať alebo obmedziť určité finančné aktivity je však vhod
né uplatňovať pravidlá kvalifikovanej väčšiny, ako sa
ustanovujú v článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii
a v Protokole (č. 36) o prechodných ustanoveniach, ktorý
je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fun
govaní Európskej únie. Prípady týkajúce sa urovnávania
sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by mala
preskúmať vyhradená objektívna porota zložená z členov,
ktorí nie sú zástupcami príslušných orgánov, ktoré sú stra
nami sporu, ani nie sú do sporu nijako zainteresovaní, ani
priamo prepojení s dotknutými príslušnými orgánmi. Zlo
ženie poroty by malo byť vhodne vyvážené. Rozhodnutie
poroty by mala schváliť rada orgánov dohľadu jednodu
chou väčšinou v súlade so zásadou, že každý člen má je
den hlas. Pokiaľ však ide o rozhodnutia prijímané orgánom
konsolidovaného dohľadu, rozhodnutie navrhnuté poro
tou by mohli zamietnuť členovia, ktorí vytvoria blokujúcu
menšinu hlasov v zmysle článku 16 ods. 4 Zmluvy o Eu
rópskej únii a článku 3 Protokolu (č. 36) o prechodných
ustanoveniach.

(54)

Riadiaca rada zložená z predsedu orgánu pre cenné papie
re a trhy, zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu a Ko
misie by mala zaisťovať, aby orgán pre cenné papiere a trhy
plnil svoje poslanie a vykonával úlohy, ktoré sú mu pride
lené. Riadiacej rade by sa mali zveriť potrebné právomoci,
okrem iného navrhovať ročný a viacročný pracovný pro
gram, vykonávať niektoré rozpočtové právomoci, prijímať
strategický plán personálnej politiky orgánu pre cenné pa
piere a trhy, prijímať osobitné opatrenia týkajúce sa práv
prístupu k dokumentom a navrhovať výročnú správu.

(55)

Orgán pre cenné papiere a trhy by mal zastupovať predse
da na plný úväzok vymenovaný radou orgánov dohľadu na
základe zásluh, kvalifikácie, znalostí finančných inštitúcií
a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom
a reguláciou, a to prostredníctvom otvoreného výberové
ho konania, ktoré organizuje a riadi rada orgánov dohľadu
s pomocou Komisie. Na určenie prvého predsedu orgánu
pre cenné papiere a trhy by Komisia mala vypracovať
okrem iného užší zoznam kandidátov podľa zásluh, schop
ností, poznatkov o finančných inštitúciách a trhoch a skú
seností relevantných pre finančný dohľad a reguláciu.
Pokiaľ ide o nasledujúce vymenovania, v správe, ktorá sa
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pripraví podľa tohto nariadenia, sa preskúma možnosť mať
k dispozícii užší zoznam vypracovaný Komisiou. Európ
sky parlament by mal byť oprávnený po vypočutí vybra
nej osoby namietať voči jej vymenovaniu, a to predtým,
ako sa ujme svojej funkcie, a do jedného mesiaca po tom,
čo ju rada orgánov dohľadu vybrala.

(56)

(57)

(58)

(59)

Riadením orgánu pre cenné papiere a trhy by mal byť po
verený výkonný riaditeľ, ktorý by mal mať právo zúčast
ňovať sa na zasadnutiach rady orgánov dohľadu a riadiacej
rady bez hlasovacieho práva.

S cieľom zaistiť konzistentnosť činností ESA medzi jednot
livými sektormi by tieto orgány mali úzko spolupracovať
prostredníctvom spoločného výboru a v prípade potreby
dosiahnuť spoločné stanoviská. Spoločný výbor by mal ko
ordinovať funkcie ESA vo vzťahu k finančným konglome
rátom a ostatným medzisektorovým záležitostiam.
V prípade potreby by sa aj akty patriace do oblasti pôsob
nosti Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) ale
bo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre
bankovníctvo) mali prijímať súbežne s dotknutými európ
skymi orgánmi dohľadu. Spoločnému výboru by mali na
princípe rotácie na 12-mesačné obdobie predsedať predse
dovia ESA. Predseda spoločného výboru by mal byť pod
predsedom ESRB. Spoločný výbor by mal mať lojálny
personál poskytnutý z ESA, aby sa umožnila neformálna
výmena informácií a rozvoj spoločnej kultúry dohľadu vo
všetkých ESA.

Je potrebné zaistiť, aby strany, ktorých sa týkajú rozhod
nutia prijaté orgánom pre cenné papiere a trhy, mohli po
užiť vhodné opravné prostriedky. S cieľom účinnej ochrany
práv zainteresovaných strán a z dôvodu zjednodušenia po
stupu by sa malo zainteresovaným stranám v prípade, že
orgán pre cenné papiere a trhy má rozhodovacie právomo
ci, udeliť právo podať odvolanie odvolacej rade. Z dôvo
dov účinnosti a konzistentnosti by odvolacia rada mala byť
spoločným subjektom pre ESA, nezávislým od ich admi
nistratívnych a regulačných štruktúr. Rozhodnutia odvo
lacej rady by mali podliehať odvolaniu na Súdny dvor
Európskej únie.

S cieľom zaručiť úplnú autonómiu a nezávislosť orgánu pre
cenné papiere a trhy by mal orgán pre cenné papiere a tr
hy dostať samostatný rozpočet s príjmami najmä z povin
ných príspevkov vnútroštátnych orgánov dohľadu
a všeobecného rozpočtu Európskej únie. Financovanie or
gánu pre cenné papiere a trhy z prostriedkov Únie podlie
ha dohode s rozpočtovým orgánom v súlade s bodom 47
Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Eu
rópskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej
disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1). Mal by sa
uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtovných vý
kazov by mal vykonávať Dvor audítorov. Celkový rozpo
čet podlieha postupu udelenia absolutória.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
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(60)

Na orgán pre cenné papiere a trhy by sa malo uplatňovať
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykoná
vaných Európskym orgánom pre boj proti podvodom
(OLAF) (2). Orgán pre cenné papiere a trhy by mal takisto
pristúpiť k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999
medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie
a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnú
torných vyšetrovaní Európskeho orgánu pre boj proti pod
vodom (OLAF) (3).

(61)

S cieľom zaistiť otvorené a transparentné podmienky za
mestnávania a rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami
by sa na zamestnancov orgánu pre cenné papiere a trhy
mal uplatňovať Služobný poriadok úradníkov Európskych
spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných za
mestnancov Európskych spoločenstiev (4).

(62)

Je nevyhnutné, aby sa chránilo obchodné tajomstvo a iné
dôverné informácie. Dôvernosť informácií sprístupnených
orgánu pre cenné papiere a trhy a vymieňaných v rámci
siete by mala podliehať prísnym a účinným pravidlám
dôvernosti.

(63)

Na spracovanie osobných údajov na účely tohto nariade
nia sa plne uplatňuje smernica Európskeho parlamentu
a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických
osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe
týchto údajov (5) a nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe
takýchto údajov (6).

(64)

S cieľom zaistiť transparentnú činnosť orgánu pre cenné
papiere a trhy by sa na tento orgán malo uplatňovať naria
denie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001
z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Eu
rópskeho parlamentu, Rady a Komisie (7).

(65)

Tretím krajinám by sa mala umožniť účasť na práci orgá
nu pre cenné papiere a trhy v súlade s príslušnými doho
dami, ktoré uzatvorí Únia.

(66)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zlepšenie fungovania
vnútorného trhu prostredníctvom zaistenia vysokej, účin
nej a konzistentnej úrovne prudenciálnej regulácie a dohľa
du, ochrany investorov, ochrany integrity, účinnosti
a riadneho fungovania finančných trhov, udržania stabili
ty finančného systému a posilnenia medzinárodnej koor
dinácie dohľadu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na
úrovni jednotlivých členských štátov, a preto ich možno
z dôvodu rozsahu opatrenia lepšie dosiahnuť na úrovni
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Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou sub
sidiarity, ako sa ustanovuje v článku 5 Zmluvy o Európ
skej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa
uvedeného článku, toto nariadenie neprekračuje rámec po
trebný na dosiahnutie týchto cieľov.
(67)

(68)

(69)

Orgán pre cenné papiere a trhy by mal prevziať všetky sú
časné úlohy a právomoci Výboru európskych regulačných
orgánov cenných papierov. Rozhodnutie Komisie
2009/77/ES by sa preto malo zrušiť ku dňu zriadenia or
gánu pre cenné papiere a trhy a rozhodnutie Európskeho
parlamentu a Rady č. 716/2009/ES zo 16. septembra
2009, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva urče
ný na podporu osobitných činností v oblasti finančných
služieb, finančného výkazníctva a auditu (1), by sa malo
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Vzhľadom
na existujúce štruktúry a činnosti Výboru európskych re
gulačných orgánov cenných papierov je dôležité zabezpe
čiť pri stanovovaní vhodných prechodných opatrení veľmi
úzku spoluprácu medzi Výborom európskych regulačných
orgánov cenných papierov a Komisiou, pričom je potrebné
zaistiť, aby obdobie, počas ktorého Komisia zodpovedá za
administratívne zavedenie a úvodné administratívne fun
govanie orgánu pre cenné papiere a trhy, bolo čo
najkratšie.
Je vhodné určiť lehotu na uplatnenie tohto nariadenia s cie
ľom zaistiť, aby orgán pre cenné papiere a trhy bol náležité
pripravený na začatie prevádzky, a zabezpečiť bezproblé
mový presun z Výboru európskych regulačných orgánov
cenných papierov, Orgán pre cenné papiere a trhy by mal
byť náležite financovaný. 40 % jeho finančných prostried
kov by malo aspoň zo začiatku pochádzať z finančných
prostriedkov Únie a 60 % z príspevkov členských štátov,
ktoré by sa stanovili na základe váhy hlasov ustanovenej
v článku 3 ods. 3 Protokolu (č. 36) o prechodných
ustanoveniach.
Na to, aby sa mohol tento orgán zriadiť 1. januára 2011,
by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom na
sledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európ
skej únie,
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2. Orgán pre cenné papiere a trhy koná v rozsahu právomocí
udelených týmto nariadením a v rozsahu pôsobnosti smernice
97/9ES, smernice 98/26/ES, smernice 2001/34/ES, smernice
2002/47/ES, smernice 2003/6/ES, smernice 2003/71/ES, smerni
ce 2004/39/ES, smernice 2004/109/ES, smernice 2009/65/ES
a smernice 2006/49/ES bez toho, aby bola dotknutá právomoc
Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníc
tvo), pokiaľ ide o dohľad nad obozretným podnikaním, akýkoľ
vek budúci legislatívny akt v oblasti správcov alternatívnych
investičných fondov (AIFS) a nariadenia (ES) č. 1060/2009,
a v rozsahu, v akom sa tieto akty uplatňujú na spoločnosti po
skytujúce investičné služby alebo na podniky kolektívneho inve
stovania, ktoré uvádzajú na trh svoje podielové listy alebo akcie,
a na príslušné orgány, ktoré nad nimi vykonávajú dohľad, v roz
sahu príslušných častí smernice 2002/87/ES, smernice
2005/60/ES a smernice 2002/65/ES vrátane všetkých smerníc,
nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z týchto aktov a všetkých
ostatných právne záväzných aktov Únie, ktorými sa zverujú úlo
hy orgánu pre cenné papiere a trhy.
3.
Orgán pre cenné papiere a trhy koná aj v oblasti činností
účastníkov trhu v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa priamo
nevzťahujú akty uvedené v odseku 2, a to aj v záležitostiach sprá
vy podnikov, auditov a finančného výkazníctva, ak sú tieto čin
nosti orgánu pre cenné papiere a trhy potrebné na zabezpečenie
účinného a konzistentného uplatňovania týchto aktov. Orgán pre
cenné papiere a trhy prijíma vhodné opatrenia aj v oblasti ponúk
na prevzatie, zúčtovania a vyrovnania a derivátov.
4. Ustanoveniami tohto nariadenia nie sú dotknuté právomo
ci Komisie najmä na základe článku 258 ZFEÚ s cieľom zaručiť
súlad s právom Únie.
5.
Cieľom orgánu pre cenné papiere a trhy je chrániť verejný
záujem prispievaním ku krátkodobej, strednodobej a dlhodobej
stabilite a efektívnosti finančného systému pre hospodárstvo
Únie, občanov a podnikateľské subjekty. Orgán pre cenné papie
re a trhy prispieva:
a)

k zlepšeniu fungovania vnútorného trhu vrátane predovšet
kým riadnej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie
a dohľadu;

b)

k zaisteniu integrity, transparentnosti, účinnosti a riadneho
fungovania finančných trhov;

c)

k posilneniu medzinárodnej koordinácie dohľadu;

d)

k predchádzaniu regulačnej arbitráži a presadzovaniu rovna
kých podmienok hospodárskej súťaže;

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Eu
rópsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „orgán pre cen
né papiere a trhy“).

e)

k zabezpečeniu, aby investovanie a iné riziká podliehali ná
ležitej regulácii a dohľadu, a

(1) Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 8.

f)

k zvyšovaniu ochrany zákazníkov.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I
ZRIADENIE A PRÁVNE POSTAVENIE

Článok 1
Zriadenie a predmet činnosti
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Na tieto účely orgán pre cenné papiere a trhy prispieva k zaiste
niu konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania aktov
uvedených v odseku 2, podporuje konvergenciu dohľadu, posky
tuje stanoviská pre Európsky parlament, Radu a Komisiu
a vypracúva ekonomické analýzy trhov s cieľom podporovať do
sahovanie svojich cieľov.
Orgán pre cenné papiere a trhy pri výkone úloh, ktorými bol na
základe tohto nariadenia poverený, venuje osobitnú pozornosť
systémovým rizikám, ktoré predstavujú účastníci finančných tr
hov, ktorých zlyhanie môže narušiť fungovanie finančného sys
tému alebo reálneho hospodárstva.
Orgán pre cenné papiere a trhy pri vykonávaní svojich úloh koná
nezávisle a objektívne a výhradne v záujme Únie.

15.12.2010

(Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie
zamestnancov) prostredníctvom spoločného výboru a zabezpe
čuje medzisektorovú konzistentnosť práce a dosahovanie spoloč
ných stanovísk v oblasti dohľadu nad finančnými konglomerátmi
a k ostatným medzisektorovým záležitostiam.
4. Podľa zásady lojálnej spolupráce uvedenej v článku 4 ods. 3
Zmluvy o Európskej únii zúčastnené strany ESFS spolupracujú na
základe vzájomnej dôvery a plného vzájomného rešpektu najmä
na tom, aby medzi sebou zabezpečili tok náležitých a spoľahli
vých informácií.
5. Orgány dohľadu, ktoré sú zúčastnenými stranami ESFS, sú
povinné vykonávať dohľad nad účastníkmi finančného trhu vy
konávajúcimi činnosť v Únii v súlade s aktmi uvedenými v člán
ku 1 ods. 2.

Článok 2
Článok 3

Európsky systém finančného dohľadu
1.
Orgán pre cenné papiere a trhy je súčasťou Európskeho sy
stému finančného dohľadu (ESFS). Hlavným cieľom ESFS je zabez
pečiť, aby sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančný sektor,
náležite uplatňovali s cieľom chrániť finančnú stabilitu a zabez
pečiť dôveru vo finančný systém ako celok a dostatočnú ochranu
pre užívateľov oblasti finančných služieb.

Zodpovednosť orgánov dohľadu
Orgány uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) až d) sa zodpovedajú
Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 4
2.
a)

ESFS tvorí:
Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) na účely vyko
návania úloh vymedzených v nariadení (EÚ) č. 1092/2010 (1)
a v tomto nariadení;

b)

orgán pre cenné papiere a trhy;

c)

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)
zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1093/2010 (2);

d)

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo
a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadený nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (3);

e)

Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu (ďalej len „spo
ločný výbor“) na účely vykonávania úloh vymedzených
v článkoch 54 až 57 tohto nariadenia, nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1094/2010;

f)

príslušné orgány alebo orgány dohľadu v členských štátoch
uvedené v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2 tohto
nariadenia, nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a nariadenia (EÚ)
č. 1094/2010.

3. Orgán pre cenné papiere a trhy pravidelne a úzko spolupra
cuje s ESRB, ako aj s Európskym orgánom dohľadu (Európskym
orgánom pre bankovníctvo) a Európskym orgánom dohľadu
(1) Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.
(2) Pozri stranu 12 tohto úradného vestníka.
(3) Pozri stranu 48 tohto úradného vestníka.

Vymedzenia pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1.

„účastník finančných trhov“ je akýkoľvek subjekt, na ktorý sa
vzťahuje požiadavka v aktoch Únie uvedených v článku 1 od
s. 2 alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými
sa vykonávajú tieto akty;

2.

„kľúčový účastník finančných trhov“ je účastník finančných
trhov, ktorého pravidelná činnosť alebo finančná spôsobilosť
má alebo pravdepodobne bude mať významný vplyv na sta
bilitu, integritu alebo účinnosť finančných trhov v Únii;

3.

„príslušné orgány“ sú:
i)

príslušné orgány a/alebo orgány dohľadu, ako sa vyme
dzujú v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2;

ii)

pokiaľ ide o smernice 2002/65/ES a 2005/60/ES, orgá
ny príslušné zabezpečovať dodržiavanie požiadaviek
týchto smerníc zo strany spoločností poskytujúcich in
vestičné služby alebo podnikov kolektívneho investova
nia, ktoré uvádzajú na trh svoje podielové listy alebo
akcie;

iii) pokiaľ ide o systémy náhrad pre investorov, subjekty,
ktoré spravujú vnútroštátne systémy náhrad podľa smer
nice 97/9/ES, alebo v prípade, že prevádzku systému ná
hrad pre investorov spravuje súkromná spoločnosť,
orgán verejnej moci, ktorý vykonáva dohľad nad týmito
systémami podľa uvedenej smernice.
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Článok 5

trhu a súdržného fungovania kolégií orgánov dohľadu a pri
jímaním opatrení okrem iného v krízových situáciách;

Právne postavenie
1.
Orgán pre cenné papiere a trhy je orgánom Únie s právnou
subjektivitou.
2.
V každom členskom štáte požíva orgán pre cenné papiere
a trhy najširšiu právnu spôsobilosť na právne úkony zverenú
právnickým osobám na základe vnútroštátneho práva. Môže pre
dovšetkým nadobúdať alebo disponovať s hnuteľným a nehnuteľ
ným majetkom a byť stranou v právnych konaniach.
3.

Orgán pre cenné papiere a trhy zastupuje jeho predseda.

c)

stimulovať a uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi
príslušnými orgánmi;

d)

úzko spolupracovať s ESRB najmä poskytovaním ESRB in
formácií potrebných na dosiahnutie jeho úloh a zabezpečo
vaním náležitého dodržiavania varovaní a odporúčaní ESRB;

e)

organizovať a vykonávať analýzy vzájomného hodnotenia
príslušných orgánov vrátane vydávania usmernení a odporú
čaní a identifikovania osvedčených postupov s cieľom posil
niť konzistentnosť výsledkov dohľadu;

f)

monitorovať a hodnotiť vývoj na trhu v oblasti svojej
pôsobnosti;

g)

vykonávať ekonomické analýzy trhov s cieľom informovať
o plnení funkcií orgánu pre cenné papiere a trhy;

Článok 6
Zloženie
Orgán pre cenné papiere a trhy má toto zloženie:
1.

rada orgánov dohľadu, ktorá vykonáva úlohy ustanovené
v článku 43;

2.

riadiaca rada, ktorá vykonáva úlohy ustanovené v článku 47;

3.

predseda, ktorý vykonáva úlohy ustanovené v článku 48;

4.

výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva úlohy ustanovené
v článku 53;

5.

odvolacia rada,
v článku 60.

ktorá

vykonáva

úlohy

h) zvyšovať ochranu investorov;
i)

prispievať k jednotnému a súdržnému fungovaniu kolégií or
gánov dohľadu, monitorovaniu, hodnoteniu a meraniu systé
mového rizika, vypracúvaniu a koordinácii plánov na
ozdravenie a riešenie problémov, poskytovaniu vysokej úrov
ne ochrany investorov v rámci Únie, ako aj k vývoju metód
na riešenie problémov zlyhávajúcich účastníkov finančného
trhu a k posudzovaniu potreby vhodných finančných nástro
jov, a to v súlade s článkami 21 až 26;

j)

plniť všetky ostatné osobitné úlohy uvedené v tomto naria
dení alebo v iných legislatívnych aktoch;

k)

na svojej internetovej stránke uverejňovať a pravidelne aktu
alizovať informácie zo svojej oblasti činnosti, predovšetkým
v rámci oblasti svojej pôsobnosti, o registrovaných účastní
koch finančných trhov s cieľom zabezpečiť, aby mala verej
nosť ľahký prístup k informáciám;

l)

prevziať podľa potreby všetky existujúce a prebiehajúce úlo
hy od Výboru európskych regulačných orgánov pre cenné
papiere (CESR).

ustanovené

Článok 7
Sídlo
Orgán pre cenné papiere a trhy má sídlo v Paríži.
KAPITOLA II
ÚLOHY A PRÁVOMOCI ORGÁNU PRE CENNÉ PAPIERE
A TRHY

Článok 8
Úlohy a právomoci orgánu pre cenné papiere a trhy
1.
a)

b)

L 331/95

Orgán pre cenné papiere a trhy má tieto úlohy:
prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných pred
pisov a postupov regulácie a dohľadu najmä poskytovaním
stanovísk pre inštitúcie Únie a vypracúvaním usmernení, od
porúčaní a návrhov regulačných a vykonávacích technických
predpisov, ktoré vychádzajú z legislatívnych aktov uvede
ných v článku 1 ods. 2;
prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväz
ných aktov Únie najmä podieľaním sa na spoločnej kultúre
dohľadu, zaistením konzistentného, účinného a efektívneho
uplatňovania aktov uvedených v článku 1 ods. 2, predchá
dzaním regulačnej arbitráži, zmierovaním a urovnávaním
sporov medzi príslušnými orgánmi, zabezpečovaním účin
ného a konzistentného dohľadu nad účastníkmi finančného

2.
Orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať na vykonanie
úloh uvedených v odseku 1 právomoci ustanovené v tomto na
riadení, najmä:
a)

vypracovať návrh regulačných technických predpisov v kon
krétnych prípadoch uvedených v článku 10;

b)

vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov
v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 15;

c)

vydávať usmernenia a odporúčania, ako sa ustanovuje
v článku 16;
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d)

vydávať odporúčania v konkrétnych prípadoch uvedených
v článku 17 ods. 3;

e)

prijímať individuálne rozhodnutia určené príslušným orgá
nom v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 18 od
s. 3 a článku 19 ods. 3;

f)

v prípadoch, ktoré sa týkajú priamo uplatniteľného práva
Únie, prijímať individuálne rozhodnutia určené účastníkom
finančného trhu v konkrétnych prípadoch uvedených v člán
ku 17 ods. 6, článku 18 ods. 4 a článku 19 ods. 4;

g)

vydávať stanoviská pre Európsky parlament, Radu alebo Ko
misiu, ako sa ustanovuje v článku 34;

h) zhromažďovať nevyhnutné informácie o účastníkoch finanč
ného trhu, ako sa stanovuje v článku 35;
i)

vytvoriť spoločné metodiky na posudzovanie vplyvu vlastno
stí produktov a distribučných procesov na finančnú situáciu
účastníkov finančného trhu a na ochranu spotrebiteľov;

j)

zabezpečiť centrálne prístupnú databázu registrovaných
účastníkov finančných trhov vo svojej oblasti pôsobnosti, ak
sa to uvádza v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.
Článok 9
Úlohy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a finančných
aktivít

1.
Orgán pre cenné papiere a trhy prevezme vedúcu úlohu pri
podpore transparentnosti, jednoduchosti a spravodlivosti na trhu
so spotrebiteľskými finančnými produktmi alebo službami v rám
ci vnútorného trhu, a to aj prostredníctvom:
a)

zhromažďovania informácií o spotrebiteľských trendoch, ich
analýzy a podávania správ;

b)

skúmania a koordinácie finančnej gramotnosti a vzdelávacích
iniciatív zo strany príslušných orgánov;

c)

rozvoja noriem odborného vzdelávania pre túto oblasť prie
myslu a

d)

prispievania k rozvoju spoločných pravidiel zverejňovania
informácií.

2.
Orgán pre cenné papiere a trhy monitoruje nové a existu
júce finančné aktivity a môže prijať usmernenia a odporúčania
s cieľom podporovať istotu a spoľahlivosť trhov a konvergenciu
regulačných postupov.
3.
Orgán pre cenné papiere a trhy môže takisto vydať varova
nia, ak finančné aktivity predstavujú vážne ohrozenie cieľov sta
novených v článku 1 ods. 5.
4.
Orgán pre cenné papiere a trhy ako svoju integrálnu súčasť
zriadi výbor pre finančné inovácie, ktorý zahrnie všetky príslušné
vnútroštátne orgány dohľadu s cieľom dosiahnuť koordinovaný
prístup pri regulácii a dohľade v prípade nových alebo inovačných
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finančných aktivít a poskytnúť poradenstvo orgánu pre cenné pa
piere a trhy, aby mohol predkladať správy Európskemu parlamen
tu, Rade a Komisii.
5. Orgán pre cenné papiere a trhy môže dočasne zakázať ale
bo obmedziť určité finančné aktivity, ktoré ohrozujú riadne fun
govanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého
finančného systému v Únii alebo jeho časti, a to v prípadoch, kto
ré sú vymedzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1
ods. 2, a za podmienok, ktoré sú v nich stanovené, alebo v prí
padoch, keď je to žiaduce z dôvodu krízovej situácie v súlade
s podmienkami stanovenými v článku 18 a podľa týchto
podmienok.
Orgán pre cenné papiere a trhy preskúmava rozhodnutie uvedené
v prvom pododseku v náležitých lehotách a minimálne každé tri
mesiace. V prípade, že sa po uvedenej trojmesačnej lehote roz
hodnutie neobnoví, automaticky stráca účinnosť.
Členský štát môže požiadať orgán pre cenné papiere a trhy, aby
svoje rozhodnutie prehodnotil. V takom prípade orgán pre cenné
papiere a trhy v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 od
s. 1 druhom pododseku rozhodne o tom, či bude na svojom roz
hodnutí trvať.
Orgán pre cenné papiere a trhy môže takisto posúdiť potrebu za
kázať alebo obmedziť určité druhy finančných aktivít a v prípade
potreby takéhoto zákazu alebo obmedzenia o tom informuje Ko
misiu s cieľom uľahčiť prijatie akéhokoľvek takéhoto zákazu ale
bo obmedzenia.

Článok 10
Regulačné technické predpisy
1.
Ak Európsky parlament a Rada delegujú na Komisiu právo
moci prijímať regulačné technické predpisy prostredníctvom de
legovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ, aby sa zabezpečila
konzistentná harmonizácia v oblastiach, ktoré sú konkrétne vy
medzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, or
gán pre cenné papiere a trhy môže vypracovať návrh regulačných
technických predpisov. Orgán pre cenné papiere a trhy predkladá
svoj návrh predpisov na schválenie Komisii.
Regulačné technické predpisy sú technické, nezahŕňajú strate
gické ani politické rozhodnutia a ich obsah je obmedzený legisla
tívnymi aktmi, z ktorých vychádzajú.
Pred ich predložením Komisii vykoná orgán pre cenné papiere
a trhy otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných tech
nických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy,
pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané vzhľadom
na rozsah a dosah príslušného návrhu regulačných technických
predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej ve
ci. Orgán pre cenné papiere a trhy tiež požiada o stanovisko Sku
pinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov
uvedenú v článku 37.
Ak orgán pre cenné papiere a trhy predloží návrh regulačného
technického predpisu, Komisia ho bezodkladne zašle Európske
mu parlamentu a Rade.

15.12.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 331/97

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu regulačného tech
nického prepisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže schváliť
návrh regulačných technických predpisov iba čiastočne alebo so
zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie.

Ak orgán pre cenné papiere a trhy v šesťtýždňovej lehote uvede
nej v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh
regulačného technického predpisu, môže Komisia regulačný tech
nický predpis prijať.

Ak má Komisia v úmysle návrh regulačného technického predpi
su neschváliť alebo ich schváliť iba sčasti alebo so zmenami
a doplneniami, zašle návrh regulačných technických spolu s vy
svetlením, prečo ho neschvaľuje, alebo prípadne s odôvodnením
jeho zmien a doplnení späť orgánu pre cenné papiere a trhy. Or
gán pre cenné papiere a trhy môže návrh regulačného technické
ho predpisu do šiestich týždňov zmeniť a doplniť na základe
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Komisie a opätovne ho
predložiť Komisii vo forme formálneho stanoviska. Orgán pre
cenné papiere a trhy zašle kópiu svojho formálneho stanoviska
Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán pre cenné papiere a trhy zmenený a doplnený návrh re
gulačného technického predpisu v lehote šiestich týždňov pred
ložil, Komisia môže zmeniť a doplniť návrh regulačného
technického predpisu na základe zmien a doplnení navrhovaných
orgánom pre cenné papiere a trhy alebo prijať regulačný technic
ký predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za rele
vantné. Komisia nemôže meniť obsah návrhu regulačného
technického predpisu vypracovaného orgánom pre cenné papie
re a trhy bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto
článkom.

Ak orgán pre cenné papiere a trhy v šesťtýždňovej lehote zmene
ný a doplnený návrh regulačného technického predpisu nepredlo
žil alebo predložil návrh regulačného technického predpisu, ktorý
nie je zmenený a doplnený v súlade s pozmeňujúcimi a doplňu
júcimi návrhmi Komisie, môže Komisia prijať regulačný technic
ký predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za
relevantné, alebo ho zamietnuť.
Komisia nemôže meniť obsah návrhu regulačného technického
predpisu vypracovaného orgánom pre cenné papiere a trhy bez
predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.
2.
Ak orgán pre cenné papiere a trhy nepredložil návrh regu
lačného technického predpisu v lehote stanovenej v legislatívnych
aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, môže Komisia o takýto ná
vrh požiadať v novej lehote.
3.
Len ak orgán pre cenné papiere a trhy nepredloží návrh re
gulačného technického predpisu Komisii v lehotách v súlade s od
sekom 2, môže Komisia prijať regulačný technický predpis
prostredníctvom delegovaného aktu bez návrhu od orgánu pre
cenné papiere a trhy.
Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu regulač
ných technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady
a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané
vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu regulačných
technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu nalieha
vosť danej veci. Komisia tiež požiada o stanovisko alebo radu Sku
pinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov
uvedenú v článku 37.
Komisia bezodkladne zašle návrh regulačného technického pred
pisu Európskemu parlamentu a Rade.
Komisia zašle svoj návrh regulačného technického predpisu or
gánu pre cenné papiere a trhy. Orgán pre cenné papiere a trhy
môže návrh regulačného technického predpisu v lehote šiestich
týždňov zmeniť a doplniť a predložiť ho vo forme formálneho sta
noviska Komisii. Orgán pre cenné papiere a trhy zašle kópiu svoj
ho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Regulačné technické predpisy sa prijmú prostredníctvom
4.
nariadení alebo rozhodnutí. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Eu
rópskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich
stanovený.

Článok 11
Vykonávanie delegovania právomoci
1.
Právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené
v článku 10 sa udeľuje Komisii na obdobie štyroch rokov od
16. decembra 2010. Komisia predloží najneskôr šesť mesiacov
pred uplynutím tohto štvorročného obdobia správu týkajúcu sa
delegovaných právomocí. Delegovanie právomoci sa automatic
ky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky par
lament alebo Rada v súlade s článkom 14 neodvolajú.
2.
Komisia oznamuje regulačný technický predpis Európske
mu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jej prijatí.
3.
Právomoc prijímať regulačné technické predpisy udelená
Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 12 až 14.

Článok 12
Odvolanie delegovania právomoci
1.
Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právo
moci uvedené v článku 10 kedykoľvek odvolať.
2.
Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhod
núť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely in
formovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred
prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované prá
vomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.
3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončí delegovanie v ňom uve
dených právomocí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite
alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním
dotknutá platnosť regulačných technických predpisov, ktoré už
nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.
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Článok 13
Námietky voči regulačným technickým predpisom
1.
Európsky parlament alebo Rada môžu voči regulačnému
technickému predpisu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov
od dátumu oznámenia regulačného technického predpisu prija
tého Komisiou. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa
táto lehota predĺži o tri mesiace.
Ak Komisia prijme regulačný technický predpis, ktorý je totožný
s návrhom regulačného technického predpisu predloženým orgá
nom pre cenné papiere a trhy, je lehota, počas ktorej môže Eu
rópsky parlament a Rada vzniesť námietku, jeden mesiac od
dátumu oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo
Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.
2. Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 nevznesie Eu
rópsky parlament ani Rada voči regulačnému technickému pred
pisu námietku, uverejní sa tento predpis v Úradnom vestníku
Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v nej
stanovený.
Regulačný technický predpis sa môže uverejniť v Úradnom vestní
ku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvede
nej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu,
že nemajú v úmysle vzniesť námietku.
3.
Regulačný technický predpis nenadobudne účinnosť v prí
pade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli ná
mietku v lehote uvedenej v odseku 1. V súlade s článkom 296
ZFEÚ inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči regulačnému tech
nickému predpisu, uvedie dôvody jej vznesenia.
Článok 14
Neschválenie alebo zmena a doplnenie návrhu regulačných
technických predpisov
1. V prípade, že Komisia neschváli návrh regulačného technic
kého predpisu alebo ho zmení a doplní v súlade s článkom 10, in
formuje orgán pre cenné papiere a trhy, Európsky parlament
a Radu, pričom uvedie dôvody svojho konania.
2.
Európsky parlament alebo Rada môžu podľa potreby v le
hote jedného mesiaca od oznámenia uvedeného v odseku 1 vy
zvať zodpovedného komisára, aby spolu s predsedom orgánu pre
cenné papiere a trhy na ad hoc schôdzi príslušného výboru Európ
skeho parlamentu alebo Rady predstavili a vysvetlili vzájomné
rozdiely.
Článok 15
Vykonávacie technické predpisy
1. Orgán pre cenné papiere a trhy môže prostredníctvom vy
konávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ vypracovať vykonáva
cie technické predpisy v oblastiach, ktoré sú konkrétne
vymedzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.
Vykonávacie technické predpisy majú technický charakter, nevy
plývajú z nich strategické rozhodnutia ani politické rozhodnutia
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a ich obsah má určovať podmienky uplatňovania predmetných
aktov. Orgán pre cenné papiere a trhy predkladá návrh vykoná
vacích technických predpisov na schválenie Komisii.
Pred predložením návrhu vykonávacích technických predpisov
Komisii vykoná orgán pre cenné papiere a trhy otvorené verejné
konzultácie a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, po
kiaľ tieto konzultácie a analýza nie sú neprimerané vzhľadom na
rozsah a dosah príslušného návrhu vykonávacích technických
predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej ve
ci. Orgán pre cenné papiere a trhy tiež požiada o stanovisko Sku
pinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov
uvedenú v článku 37.
Ak orgán pre cenné papiere a trhy predloží návrh vykonávacieho
technického predpisu, Komisia ho bezodkladne zašle Európske
mu parlamentu a Rade.
Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu vykonávacieho
technického predpisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže túto
lehotu predĺžiť o jeden mesiac. Komisia môže schváliť návrh vy
konávacieho technického predpisu iba čiastočne alebo so zmena
mi a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie.
Ak má Komisia v úmysle návrh vykonávacieho technického pred
pisu neschváliť alebo ho schváliť iba čiastočne alebo so zmenami
a doplneniami, zašle ho spolu s vysvetlením, prečo ho nechce
schváliť, alebo prípadne s odôvodnením jeho zmien a doplnení,
späť orgánu pre cenné papiere a trhy. Orgán pre cenné papiere
a trhy môže návrh vykonávacieho technického predpisu do šies
tich týždňov zmeniť a doplniť na základe pozmeňujúcich a dopl
ňujúcich návrhov Komisie a opätovne ho predložiť Komisii vo
forme formálneho stanoviska. Orgán pre cenné papiere a trhy za
šle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu
a Rade.
Ak orgán pre cenné papiere a trhy v šesťtýždňovej lehote uvede
nej v piatom pododseku zmenený a doplnený návrh vykonáva
cieho technického predpisu nepredložil alebo predložil návrh
vykonávacieho technického predpisu, ktorý nie je zmenený a do
plnený v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Komi
sie, môže Komisia prijať vykonávací technický predpis so
zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné, alebo ho
zamietnuť.
Komisia nesmie meniť obsah návrhu vykonávacieho technického
predpisu vypracovaného orgánom pre cenné papiere a trhy bez
predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.
2. V prípade, že orgán pre cenné papiere a trhy nepredložil ná
vrh vykonávacieho technického predpisu v lehote stanovenej v le
gislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, môže Komisia
o takýto návrh požiadať v novej lehote.
3. Len ak orgán pre cenné papiere a trhy nepredložil Komisii
návrh vykonávacieho technického predpisu v lehote v súlade
s odsekom 2, môže Komisia prijať vykonávací technický predpis
prostredníctvom vykonávacieho aktu bez návrhu od orgánu pre
cenné papiere a trhy.
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Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu vykoná
vacích technických predpisov a analyzuje možné súvisiace nákla
dy a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú
neprimerané vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu vy
konávacích technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriad
nu naliehavosť danej veci. Komisia tiež požiada o stanovisko alebo
radu Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov
a trhov uvedenú v článku 37.
Komisia bezodkladne zašle návrh vykonávacieho technického
predpisu Európskemu parlamentu a Rade.
Komisia takisto zašle návrh vykonávacieho technického predpisu
orgánu pre cenné papiere a trhy. Orgán pre cenné papiere a trhy
môže návrh vykonávacieho technického predpisu v lehote šies
tich týždňov zmeniť a doplniť a predložiť ho vo forme formálne
ho stanoviska Komisii. Orgán pre cenné papiere a trhy zašle kópiu
svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.
Ak orgán pre cenné papiere a trhy v šesťtýždňovej lehote uvede
nej v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh
vykonávacieho technického predpisu, môže Komisia vykonávací
technický predpis prijať.
Ak orgán pre cenné papiere a trhy zmenený a doplnený návrh vy
konávacieho technického predpisu v uvedenej šesťtýždňovej le
hote predložil, Komisia môže zmeniť a doplniť návrh
vykonávacieho technického predpisu na základe navrhovaných
zmien a doplnení od orgánu pre cenné papiere a trhy alebo prijať
vykonávací technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré
považuje za relevantné.
Komisia nesmie meniť obsah návrhu vykonávacích technických
predpisov vypracovaných orgánom pre cenné papiere a trhy bez
predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.
4.
Vykonávacie technické predpisy sa prijmú prostredníctvom
nariadení alebo rozhodnutí. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Eu
rópskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich
stanovený.
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3.
Príslušné orgány a účastníci finančných trhov vynaložia
všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.
Do dvoch mesiacov od vydania usmernenia alebo odporúčania
každý príslušný orgán potvrdí, či toto usmernenie alebo odporú
čanie dodržal, alebo ho má v úmysle dodržať. Ak ho príslušný or
gán nedodržal ani ho nemá v úmysle dodržať, informuje o tom
orgán pre cenné papiere a trhy a uvedie dôvody.
Orgán pre cenné papiere a trhy skutočnosť, že príslušný orgán ne
dodržal ani nemá v úmysle dodržať príslušné usmernenie alebo
odporúčanie, uverejní. Orgán pre cenné papiere a trhy sa môže
v individuálnych prípadoch rozhodnúť uverejniť aj dôvody ne
dodržania uvedeného usmernenia alebo odporúčania uvedené
príslušným orgánom. Príslušný orgán je o tomto uverejnení vo
pred informovaný.
Ak to uvedené usmernenie alebo odporúčanie vyžaduje, podáva
jú účastníci finančných trhov jasnú a podrobnú správu o tom, či
ho dodržiavajú.
4.
Orgán pre cenné papiere a trhy vo svojej správe uvedenej
v článku 43 ods. 5 informuje Európsky parlament, Radu a Komi
siu o vydaných usmerneniach a odporúčaniach a uvedie prísluš
né orgány, ktoré ich nedodržiavajú, ako aj spôsoby, akými orgán
pre cenné papiere a trhy plánuje zabezpečiť, aby dotknutý prísluš
ný orgán jeho odporúčania a usmernenia v budúcnosti dodržiaval.

Článok 17
Porušenie práva Únie
1. Ak príslušný orgán neuplatňuje akty uvedené v článku 1 od
s. 2 alebo ak ich uplatňuje spôsobom, ktorý sa javí ako porušenie
práva Únie vrátane regulačných technických predpisov a vykoná
vacích technických predpisov stanovených v súlade s článkami 10
až 15, najmä ak nezaistí, aby účastník finančných trhov spĺňal po
žiadavky ustanovené v týchto aktoch, orgán pre cenné papiere
a trhy koná v súlade s právomocami uvedenými v odsekoch 2, 3
a 6 tohto článku.

Článok 16
Usmernenia a odporúčania
1.
Orgán pre cenné papiere a trhy vydáva usmernenia a odpo
rúčania určené príslušným orgánom alebo účastníkom finanč
ných trhov s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne
postupy dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a kon
zistentné uplatňovanie práva Únie.
2.
Orgán pre cenné papiere a trhy v náležitých prípadoch or
ganizuje otvorené verejné konzultácie o týchto usmerneniach
a odporúčaniach a vykonáva analýzu súvisiacich potenciálnych
nákladov a prínosov. Tieto konzultácie a analýzy sú primerané
rozsahu pôsobnosti, povahe a dosahu usmernení alebo odporú
čaní. Orgán pre cenné papiere a trhy prípade potreby tiež požia
da o stanoviská alebo radu Skupinu zainteresovaných strán
v oblasti cenných papierov a trhov uvedenú v článku 37.

2.
Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov,
Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Skupiny zainteresova
ných strán v oblasti cenných papierov a trhov alebo na vlastný
podnet a po informovaní dotknutého príslušného orgánu môže
orgán pre cenné papiere a trhy preskúmať údajné porušenie ale
bo neuplatňovanie práva Únie.
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 35,
príslušný orgán bezodkladne poskytne orgánu pre cenné papiere
a trhy všetky informácie, ktoré orgán pre cenné papiere a trhy po
važuje za potrebné na vyšetrovanie.
3.
Orgán pre cenné papiere a trhy môže najneskôr do dvoch
mesiacov od začatia vyšetrovania adresovať dotknutému prísluš
nému orgánu odporúčanie, v ktorom uvedie opatrenia potrebné
na dodržanie práva Únie.
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Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia odporú
čania informuje orgán pre cenné papiere a trhy o krokoch, ktoré
prijal alebo plánuje prijať na zaistenie dodržiavania práva Únie.

4.
Ak príslušný orgán nedodržal právo Únie v lehote jedného
mesiaca od prijatia odporúčania orgánu pre cenné papiere a trhy,
Komisia môže na základe informácií orgánu pre cenné papiere
a trhy alebo na vlastný podnet vydať formálne stanovisko, kto
rým príslušný orgán požiada, aby prijal opatrenia potrebné na do
držiavanie práva Únie. Vo formálnom stanovisku Komisia
zohľadní odporúčanie orgánu pre cenné papiere a trhy.

Komisia vydá takéto formálne stanovisko najneskôr do troch me
siacov od prijatia odporúčania. Komisia môže túto lehotu predĺ
žiť o jeden mesiac.

Orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány poskytnú Ko
misii všetky potrebné informácie.

5.
Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od doručenia
formálneho stanoviska uvedeného v odseku 4 informuje Komisiu
a orgán pre cenné papiere a trhy o krokoch, ktoré prijal alebo plá
nuje prijať, aby formálnemu stanovisku vyhovel.

6.
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa člán
ku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nevyhovie formálnemu stano
visku uvedenému v odseku 4 v lehote v ňom uvedenej a ak je to
potrebné na včasnú nápravu nedodržiavania predpisov s cieľom
zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne podmienky hospodár
skej súťaže na trhu alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu fi
nančného systému, orgán pre cenné papiere a trhy môže
v prípade, že sú príslušné požiadavky aktov uvedených v článku 1
ods. 2 priamo uplatniteľné na účastníkov finančných trhov, prijať
individuálne rozhodnutie určené účastníkovi finančných trhov,
v ktorom sa požadujú opatrenia potrebné na dodržanie jeho po
vinností vyplývajúcich z práva Únie vrátane zastavenia všetkých
činností.

Rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy musí byť v súlade
s formálnym stanoviskom, ktoré vydala Komisia podľa odseku 4.

7.
Rozhodnutia prijaté na základe odseku 6 majú prednosť
pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné
orgány prijali v rovnakej veci.

Pri prijímaní opatrení súvisiacich so záležitosťami, ktoré sú pred
metom formálneho stanoviska podľa odseku 4 alebo rozhodnu
tia podľa odseku 6, príslušné orgány zabezpečujú súlad
s príslušným formálnym stanoviskom, resp. rozhodnutím.

8.
V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán pre cenné pa
piere a trhy uvedie, ktoré príslušné orgány a účastníci finančných
trhov nesplnili formálne stanoviská alebo rozhodnutia uvedené
v odsekoch 4 a 6 tohto článku.
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Článok 18
Opatrenia v krízových situáciách

1. V prípade nepriaznivého vývoja, ktorý môže vážne ohroziť
riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu ce
lého finančného systému v Únii alebo jeho časti, orgán pre cenné
papiere a trhy aktívne podporuje a v prípade potreby koordinuje
všetky opatrenia, ktoré prijmú relevantné príslušné vnútroštátne
orgány dohľadu.

Na účely plnenia tejto podpornej a koordinačnej úlohy relevant
né príslušné vnútroštátne orgány dohľadu v plnej miere informu
jú orgán pre cenné papiere a trhy o všetkých relevantných
zmenách a pozývajú ho, aby sa ako pozorovateľ zúčastnil na kaž
dom relevantnom zhromaždení.

2. Rada môže na základe žiadosti orgánu pre cenné papiere
a trhy, Komisie alebo ESRB a po porade s Komisiou a ESRB a vo
vhodných prípadoch aj s ESA prijať rozhodnutie určené orgánu
pre cenné papiere a trhy, v ktorom na účely tohto nariadenia určí
existenciu krízovej situácie. Rada preskúmava toto rozhodnutie
v náležitých intervaloch a minimálne raz za mesiac. V prípade, že
sa rozhodnutie po jednom mesiaci neobnoví, automaticky stráca
účinnosť. Rada môže kedykoľvek vyhlásiť ukončenie krízovej
situácie.

Ak sa ESRB alebo orgán pre cenné papiere a trhy domnieva, že
môže dôjsť k vzniku krízovej situácie, vydá dôverné odporúčanie
určené Rade a poskytne jej posúdenie situácie. Rada následne po
súdi, či je potrebné zvolať zasadnutie. V tomto procese sa musí
zabezpečiť, aby sa náležitá pozornosť venovala zachovávaniu
dôvernosti.

Ak Rada rozhodne o existencii krízovej situácie, primeraným spô
sobom a bezodkladne o tom informuje Európsky parlament
a Komisiu.

3. Ak Rada prijala rozhodnutie podľa odseku 2 a ak je vo výnimočnej situácii potrebná koordinovaná reakcia vnútroštátnych
orgánov na nepriaznivý vývoj, ktorý môže vážne ohroziť riadne
fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého fi
nančné systému v Únii alebo jeho časti, orgán pre cenné papiere
a trhy môže prijať individuálne rozhodnutia, ktorými príslušné
orgány požiada, aby prijali potrebné opatrenia v súlade s právny
mi predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2 na riešenie takéhoto
vývoja a zaistili, že účastníci finančných trhov a príslušné orgány
spĺňajú požiadavky ustanovené v týchto právnych predpisoch.

4.
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa člán
ku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu
pre cenné papiere a trhy uvedené v odseku 3 v lehote uvedenej
v tomto rozhodnutí, orgán pre cenné papiere a trhy môže v prí
pade, že sú príslušné požiadavky stanovené v legislatívnych ak
toch uvedených v článku 1 ods. 2 vrátane regulačných
technických predpisov a vykonávacích technických predpisov
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prijatých v súlade s uvedenými aktmi priamo uplatniteľné na
účastníkov finančných trhov, prijať individuálne rozhodnutie ur
čené účastníkovi finančných trhov, v ktorom sa požadujú po
trebné opatrenia na dodržanie jeho povinností vyplývajúcich
z týchto právnych predpisov vrátane zastavenia všetkých činností.
Toto sa uplatňuje len v situáciách, keď príslušný orgán neuplat
ňuje legislatívne akty uvedené v článku 1 ods. 2 vrátane regulač
ných technických predpisov a vykonávacích technických
predpisov prijatých v súlade s uvedenými aktmi alebo ich uplat
ňuje spôsobom, ktorý je zjavným porušením týchto aktov a keď
je naliehavá náprava potrebná na obnovenie riadneho fungova
nia a integrity finančných trhov alebo stability celého finančného
systému v Únii alebo jeho časti.

5.
Rozhodnutia prijaté na základe odseku 4 majú prednosť
pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné
orgány prijali v rovnakej veci.
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4. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa člán
ku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu
pre cenné papiere a trhy, a tým nezabezpečí, aby účastník finanč
ných trhov spĺňal požiadavky, ktoré sa na neho priamo vzťahujú
v zmysle aktov uvedených v článku 1 ods. 2, orgán pre cenné pa
piere a trhy môže prijať individuálne rozhodnutie určené účast
níkovi finančných trhov, v ktorom ho požiada o potrebné
opatrenia na dodržiavanie jeho povinností vyplývajúcich z práva
Únie, vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.

Rozhodnutia prijaté na základe odseku 4 majú prednosť
5.
pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné
orgány prijali v rovnakej veci. Všetky opatrenia príslušných orgá
nov súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú predmetom rozhodnu
tia podľa odseku 3 alebo 4, musia byť v súlade s týmito
rozhodnutiami.

Všetky opatrenia príslušných orgánov súvisiace so záležitosťami,
ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odseku 3 alebo 4, musia
byť v súlade s týmito rozhodnutiami.

6. V správe uvedenej v článku 50 ods. 2 predseda orgánu pre
cenné papiere a trhy vymedzí povahu a typ sporov medzi prísluš
nými orgánmi, dosiahnuté dohody a rozhodnutia prijaté na urov
nanie týchto sporov.

Článok 19

Článok 20

Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi
v cezhraničných situáciách

Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi
v rôznych sektoroch

1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v člán
ku 17, ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom
akcie alebo nečinnosťou príslušného orgánu iného členského štá
tu v prípadoch stanovených v aktoch uvedených v článku 1 od
s. 2, orgán pre cenné papiere a trhy na žiadosť jedného alebo
viacerých dotknutých príslušných orgánov môže týmto orgánom
pomôcť dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v od
sekoch 2 až 4 tohto článku.

Spoločný výbor urovnáva v súlade s postupom stanoveným
v článkoch 19 a 56 spory medzi jednotlivými sektormi, ktoré
môžu vzniknúť medzi príslušnými orgánmi vymedzenými v člán
ku 4 bode 2 tohto nariadenia, nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a na
riadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Článok 21
V prípadoch stanovených v právnych predpisoch uvedených
v článku 1 ods. 2, a ak na základe objektívnych kritérií možno
konštatovať, že medzi príslušnými orgánmi rôznych členských
štátov došlo k nezhode, orgán pre cenné papiere a trhy môže
na vlastný podnet týmto orgánom pomôcť dosiahnuť dohodu
v súlade s postupom ustanoveným v odsekoch 2 až 4.
2. Orgán pre cenné papiere a trhy stanoví lehoty na zmierenie
medzi príslušnými orgánmi, pričom zohľadní všetky príslušné le
hoty vymedzené v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, ako aj
zložitosť a naliehavosť veci. V tomto štádiu orgán pre cenné pa
piere a trhy zohrá úlohu sprostredkovateľa.
3. Ak počas lehoty na zmierenie uvedenej v odseku 2 dotknu
té príslušné orgány nedosiahnu dohodu, orgán pre cenné papiere
a trhy môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 od
s. 1 treťom a štvrtom pododseku prijať rozhodnutie, ktorým po
žiada dotknuté príslušné orgány, aby prijali konkrétne opatrenia
so záväzným účinkom na dotknuté príslušné orgány alebo sa
zdržali konania s cieľom urovnať záležitosť, aby sa zabezpečil sú
lad s právom Únie.

Kolégiá orgánov dohľadu

1. Orgán pre cenné papiere a trhy prispieva k presadzovaniu
a monitorovaniu účinného, efektívneho a konzistentného fungo
vania kolégií orgánov dohľadu ustanovených v legislatívnych
aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 a posilňuje súdržné uplatňo
vanie práva Únie kolégiami orgánov dohľadu. S cieľom zbližovať
osvedčené postupy dohľadu sa zamestnanci orgánu pre cenné pa
piere a trhy môžu zúčastňovať na činnostiach kolégií orgánov do
hľadu, a to vrátane kontrol na mieste, ktoré spoločne vykonávajú
dva alebo viaceré príslušné orgány.

Orgán pre cenné papiere a trhy zabezpečuje konzistentné
2.
a súdržné fungovanie kolégií orgánov dohľadu pre cezhraničné
inštitúcie v Únii, pričom prihliada na systémové riziko, ktoré
predstavujú účastníci finančných trhov, v zmysle článku 23.

Na účely tohto odseku a odseku 1 tohto článku sa orgán pre cen
né papiere a trhy považuje za „príslušný orgán“ v zmysle prísluš
ných právnych predpisov.
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Orgán pre cenné papiere a trhy môže:
a)

b)

c)

zhromažďovať a vymieňať si v spolupráci s príslušnými or
gánmi všetky príslušné informácie s cieľom uľahčiť prácu ko
légia a vytvoriť a spravovať centrálny systém na sprístupnenie
týchto informácií príslušným orgánom v kolégiu;
iniciovať a koordinovať záťažové testy v celej Únii v súlade
s článkom 32 s cieľom posúdiť odolnosť účastníkov finanč
ných trhov, a najmä systémového rizika, ktoré predstavujú
kľúčoví účastníci finančných trhov, ako je uvedené v člán
ku 23, voči nepriaznivému vývoju na trhu a posudzovať po
tenciál systémového rizika, ktoré predstavujú kľúčoví
účastníci finančných trhov, zvyšovať sa v záťažových situá
ciách, pričom zabezpečí, aby sa na vnútroštátnej úrovni pri
takýchto testoch uplatnila konzistentná metodika, a v prípa
de potreby zasiela príslušnému orgánu odporúčanie na ná
pravu problémov, ktoré sa pri záťažových testoch
identifikovali;
podporovať efektívne a účinné vykonávanie činností dohľa
du vrátane hodnotenia rizík, ktorým sú alebo by mohli byť
vystavení účastníci finančných trhov v záťažových situáciách;

d)

v súlade s úlohami a právomocami ustanovenými v tomto
nariadení dozerať na úlohy vykonávané príslušnými orgán
mi a

e)

požadovať od kolégia ďalšie rokovania vo všetkých prípa
doch, keď sa domnieva, že by rozhodnutie znamenalo ne
správne uplatňovanie práva Únie alebo by neprispelo
k dosahovaniu cieľa zjednotiť postupy dohľadu. Od orgánu
konsolidovaného dohľadu môže tiež požadovať naplánova
nie zasadnutia kolégia alebo vloženie bodu do programu
zasadnutia.

3.
Orgán pre cenné papiere a trhy môže vypracovať návrh re
gulačného a vykonávacieho technického predpisu, ktorými sa za
bezpečia jednotné podmienky uplatňovania ustanovení
týkajúcich sa fungovania kolégií orgánov dohľadu, a vydávať us
mernenia a odporúčania prijaté na základe článku 16 s cieľom
podporovať konvergenciu vykonávania dohľadu a osvedčených
postupov prijatých kolégiami orgánov dohľadu.
4.
Orgán pre cenné papiere a trhy má úlohu právne záväznej
mediácie na riešenie sporov medzi príslušnými orgánmi v súlade
s postupom stanoveným v článku 19. Orgán pre cenné papiere
a trhy môže v súlade s článkom 19 prijať v oblasti dohľadu roz
hodnutia priamo uplatniteľné na dotknutého účastníka finančné
ho trhu.

b)
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môže mať závažné negatívne dôsledky na vnútorný trh
a reálne hospodárstvo.

Orgán pre cenné papiere a trhy náležite prihliada na monitoro
vanie a posúdenie systémového rizika, ktoré vypracoval ESRB
a orgán pre cenné papiere a trhy, a reaguje na upozornenia a od
porúčania ESRB v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ)
č. 1092/2010.
2.
Orgán pre cenné papiere a trhy v spolupráci s ESRB a v súlade s článkom 23 vypracuje spoločný prístup k identifikácii
a meraniu systémového rizika, ktoré predstavujú kľúčoví účastní
ci finančných trhov, prípadne vrátane kvantitatívnych a kvalita
tívnych ukazovateľov.
Tieto ukazovatele budú kľúčovým prvkom pri určovaní vhodných
opatrení v oblasti dohľadu. Orgán pre cenné papiere a trhy bude
monitorovať stupeň konvergencie prijatých určených opatrení na
účely presadzovania spoločného prístupu.
3.
Bez toho, aby boli dotknuté akty uvedené v článku 1 ods. 2,
orgán pre cenné papiere a trhy podľa potreby vypracuje dodatoč
né usmernenia a odporúčania pre kľúčových účastníkov finanč
ných trhov, aby sa zohľadnilo systémové riziko, ktoré predstavujú.
Orgán pre cenné papiere a trhy zabezpečuje, že pri vypracúvaní
návrhu regulačných a vykonávacích technických predpisov v ob
lastiach stanovených v legislatívnych aktoch uvedených v člán
ku 1 ods. 2 sa prihliada na systémové riziko, ktoré predstavujú
kľúčoví účastníci finančných trhov.
4.
Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov,
Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie alebo na vlastný
podnet môže orgán pre cenné papiere a trhy preskúmať kon
krétny typ finančnej činnosti, typ produktu alebo typ správania
s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre integritu finančných tr
hov alebo stabilitu finančného systému a dotknutým príslušným
orgánom môže predložiť odporúčania na opatrenia.
Na tento účel môže orgán pre cenné papiere a trhy využiť právo
moci, ktoré sú mu udelené podľa tohto nariadenia vrátane
článku 35.
5.
Spoločný výbor zabezpečuje celkovú a medzisektorovú ko
ordináciu činností, ktoré sa vykonávajú na základe tohto článku.

Článok 23
Článok 22

Identifikácia a meranie systémového rizika

Všeobecné ustanovenia
1.
Orgán pre cenné papiere a trhy náležite prihliada na systé
mové riziko, ktoré je vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1092/2010.
Rieši riziko narušenia finančných služieb, ktoré:
a)

je spôsobené poškodením celého finančného systému alebo
jeho časti a

1. Orgán pre cenné papiere a trhy po porade s ESRB vypracu
je kritériá na identifikáciu a meranie systémového rizika a náleži
tý režim záťažového testovania, ktoré zahŕňa posúdenie
potenciálu systémového rizika, ktoré predstavujú účastníci fi
nančných trhov, zvyšovať sa v záťažových situáciách. Tí účastníci
finančného trhu, ktorí môžu predstavovať systémové riziko, pod
liehajú posilnenému dohľadu a v prípade potreby postupom oz
dravenia a riešenia problémov uvedeným v článku 25.
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2.
Pri vypracúvaní kritérií na identifikáciu a meranie systémo
vého rizika, ktoré predstavujú účastníci finančných trhov, orgán
pre cenné papiere a trhy plne prihliada na relevantné medziná
rodné prístupy vrátane tých, ktoré stanovili Rada pre finančnú
stabilitu, Medzinárodný menový fond a Banka pre medzinárodné
zúčtovanie.
Článok 24
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4. Preskúmaním tohto nariadenia ustanoveným v článku 81 sa
preskúma najmä konvergencia európskej sústavy vnútroštátnych
systémov náhrad pre investorov.

Článok 27
Európsky systém riešenia problémov
a mechanizmy financovania

Stála schopnosť reagovať na systémové riziká
1.
Orgán pre cenné papiere a trhy zabezpečuje, že má nepre
tržite k dispozícii špecializované kapacity na účinnú reakciu v prí
pade realizácie systémových rizík v zmysle článkov 22 a 23 najmä
so zreteľom na inštitúcie, ktoré predstavujú systémové riziko.
Orgán pre cenné papiere a trhy plní úlohy, ktoré mu boli
2.
zverené v tomto nariadení a v právnych predpisoch uvedených
v článku 1 ods. 2, a prispieva k zabezpečovaniu jednotného a ko
ordinovaného krízového riadenia a režimu riešenia krízových si
tuácií v Únii.
Článok 25

1.
Orgán pre cenné papiere a trhy prispieva v oblastiach svojej
právomoci k vypracovaniu metód na riešenie problémov zlyhá
vajúcich kľúčových účastníkov finančného trhu, a to spôsobom,
ktorým sa zabráni šíreniu škodlivého vplyvu a umožní včasné
a riadne utlmenie činnosti, v prípade potreby vrátane jednotného
a dôveryhodného mechanizmu financovania.
2.
Orgán pre cenné papiere a trhy prispieva k práci zameranej
na otázky týkajúce sa rovnakých podmienok a na kumulatívny
vplyv akýchkoľvek systémov odvodov a príspevkov týkajúcich sa
finančných inštitúcií, ktoré sa môžu zaviesť s cieľom zabezpečiť
spravodlivé rozloženie zaťaženia a vytvorenie stimulov na obme
dzenie systémových rizík ako súčasti jednotného a dôveryhodné
ho rámca na riešenie problémov.

Postupy ozdravenia a riešenia problémov
1.
Orgán pre cenné papiere a trhy prispieva k vypracovaniu
a ku koordinácii účinných a konzistentných plánov na ozdrave
nie a riešenie problémov, postupov v krízových situáciách a pre
ventívnych opatrení na účely minimalizácie systémového vplyvu
akéhokoľvek zlyhania a aktívne sa na tomto vypracovaní a koor
dinácii zúčastňuje.
2.
Orgán pre cenné papiere a trhy môže vypracovať regulačné
a vykonávacie technické predpisy, ako sa stanovuje v legislatív
nych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, v súlade s postupom
stanoveným v článkoch 10 až 15.
Článok 26
Európska sústava vnútroštátnych systémov
náhrad pre investorov
1.
Orgán pre cenné papiere a trhy prispieva k posilneniu eu
rópskej sústavy vnútroštátnych systémov náhrad pre investorov
(ICS), konajúc podľa právomocí, ktoré mu boli zverené podľa to
hto nariadenia na zabezpečenie správneho uplatňovania smerni
ce 97/9/ES, s cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne systémy náhrad
pre investorov boli dostatočne financované príspevkami dotknu
tých účastníkov finančného trhu, prípadne účastníkov finančné
ho trhu s hlavným sídlom v tretích krajinách, a poskytovať vysokú
úroveň ochrany investorov v harmonizovanom rámci v celej Únii.
2.
Článok 16 týkajúci sa právomocí orgánu pre cenné papiere
a trhy prijímať usmernenia a odporúčania sa uplatňuje na systé
my náhrad pre investorov.
3.
Orgán pre cenné papiere a trhy môže vypracovať regulačné
a vykonávacie technické predpisy, ako sa stanovuje v legislatív
nych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, v súlade s postupom
stanoveným v článkoch 10 až 15.

Preskúmaním tohto nariadenia ustanoveným v článku 81 sa pre
skúma najmä možné posilnenie úlohy orgánu pre cenné papiere
a trhy v rámci predchádzania krízam, ich riadenia a riešenia.

Článok 28
Delegovanie úloh a zodpovedností
1.
Príslušné orgány môžu so súhlasom splnomocneného or
gánu delegovať úlohy a zodpovednosti na orgán pre cenné papie
re a trhy alebo iný príslušný orgán za podmienok stanovených
v tomto článku. Členské štáty môžu v súvislosti s delegovaním
zodpovedností stanoviť osobitné podmienky, ktoré je potrebné
splniť predtým, ako ich príslušné orgány uzavrú takéto dohody
o delegovaní, a môžu obmedziť rozsah delegovania na mieru po
trebnú na účinný dohľad nad cezhraničnými účastníkmi finanč
ných trhov alebo skupinami.
2.
Orgán pre cenné papiere a trhy podnecuje a uľahčuje dele
govanie úloh a zodpovedností medzi príslušnými orgánmi urče
ním tých úloh a zodpovedností, ktoré sa môžu delegovať alebo
spoločne vykonávať, a presadzovaním osvedčených postupov.
3.
Výsledkom delegovania zodpovedností je prerozdelenie
kompetencií stanovených v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.
Postupy, presadzovanie a administratívne a justičné preskúmanie
v súvislosti s delegovanými zodpovednosťami upravuje právo spl
nomocneného orgánu.
4.
Príslušné orgány informujú orgán pre cenné papiere a trhy
o dohodách o delegovaní, ktoré plánujú uzavrieť. Dohody nado
budnú platnosť najskôr jeden mesiac po informovaní orgánu pre
cenné papiere a trhy.
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regulačných technických predpisov a vykonávacích technic
kých predpisov uvedených v článkoch 10 až 15 a v aktoch
uvedených v článku 1 ods. 2 a schopnosti reagovať na vývoj
na trhu;

Orgán pre cenné papiere a trhy môže predložiť stanovisko k plá
novanej dohode do jedného mesiaca po tom, ako bol
informovaný.
Orgán pre cenné papiere a trhy vhodnými prostriedkami uverejní
všetky dohody o delegovaní, ktoré uzatvorili príslušné orgány,
s cieľom zabezpečiť, aby všetky dotknuté strany boli riadne
informované.

b)

stupňa konvergencie dosiahnutého pri uplatňovaní právnych
predpisov Únie a pri postupoch v oblasti dohľadu vrátane re
gulačných technických predpisov a vykonávacích technic
kých predpisov, usmernení a odporúčaní prijatých na základe
článkov 10 až 16 a v rozsahu, v akom postupy dohľadu do
sahujú ciele ustanovené v práve Únie;

c)

najlepších postupov vypracovaných niektorými príslušnými
orgánmi, ktorých prijatie môže byť prínosom pre iné prísluš
né orgány;

d)

účinnosti a stupňa konvergencie dosiahnutej v súvislosti
s presadzovaním ustanovení prijatých v rámci vykonávania
práva Únie vrátane správnych opatrení a sankcií prijatých
voči zodpovedným osobám v prípadoch nedodržania týchto
ustanovení.

Článok 29
Spoločná kultúra dohľadu
1.
Orgán pre cenné papiere a trhy zohráva aktívnu úlohu pri
budovaní spoločnej kultúry dohľadu v Únii a konzistentného vy
konávania dohľadu, ako aj pri zabezpečovaní jednotných postu
pov a zosúladených prístupov v celej Únii. Orgán pre cenné
papiere a trhy vykonáva aspoň tieto činnosti:
a)

poskytuje stanoviská príslušným orgánom;

b)

podporuje účinnú dvojstrannú a viacstrannú výmenu infor
mácií medzi príslušnými orgánmi pri plnom dodržaní uplat
niteľných ustanovení týkajúcich sa dôvernosti a ochrany
údajov ustanovených v príslušných právnych predpisoch
Únie;

c)

prispieva k vypracovaniu vysokokvalitných a jednotných
predpisov dohľadu vrátane predpisov pre výkazníctvo a me
dzinárodných účtovných štandardov v súlade s článkom 1
ods. 3;

d)

preskúmava uplatňovanie príslušných regulačných a vykoná
vacích technických predpisov prijatých Komisiou a usmer
není a odporúčaní vydaných orgánom pre cenné papiere
a trhy a v prípade potreby navrhuje zmeny a doplnenia a

e)

navrhuje sektorové a medzisektorové školiace programy,
uľahčuje výmeny zamestnancov a podnecuje príslušné orgá
ny, aby zintenzívnili využívanie schém dočasného prelože
nia zamestnancov a ostatných nástrojov.
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3. Na základe vzájomného hodnotenia môže orgán pre cenné
papiere a trhy podľa článku 16 vydať usmernenia a odporúčania.
Príslušný orgán sa v súlade s článkom 16 ods. 3 usiluje postupo
vať podľa uvedených usmernení a odporúčaní. Orgán pre cenné
papiere a trhy zohľadní výsledok vzájomného hodnotenia pri vy
pracúvaní návrhov regulačných technických alebo vykonávacích
technických predpisov v súlade s článkami 10 až 15.
4.
Orgán pre cenné papiere a trhy zverejní najlepšie postupy,
ktoré je možné stanoviť na základe týchto vzájomných hodnote
ní. Okrem toho možno zverejniť všetky ďalšie výsledky vzájom
ných hodnotení, ak s tým súhlasí príslušný orgán, ktorý je
predmetom vzájomného hodnotenia.

2.
Orgán pre cenné papiere a trhy môže v prípade potreby vy
pracovať nové praktické nástroje a prostriedky konvergencie na
podporu spoločných prístupov a postupov v oblasti dohľadu.

Článok 31
Koordinačná funkcia

Článok 30
Vzájomné hodnotenie príslušných orgánov
1.
Orgán pre cenné papiere a trhy pravidelne organizuje a vy
konáva vzájomné hodnotenia niektorých alebo všetkých činností
príslušných orgánov s cieľom ďalej zvýšiť konzistentnosť výsled
kov dohľadu. Orgán pre cenné papiere a trhy na tento účel vypra
cuje metódy s cieľom umožniť objektívne posúdenie a porovnanie
medzi preskúmavanými orgánmi. Pri vykonávaní vzájomných
hodnotení sa zohľadňujú existujúce informácie a hodnotenia, kto
ré sú už v súvislosti s dotknutým príslušným orgánom
k dispozícii.

Orgán pre cenné papiere a trhy plní všeobecnú koordinačnú úlo
hu medzi príslušnými orgánmi, a to najmä v prípadoch, keď by
nepriaznivý vývoj mohol potenciálne ohroziť riadne fungovanie
a integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému
v Únii.
Orgán pre cenné papiere a trhy podporuje koordinovanú reakciu
Únie okrem iného prostredníctvom:
a)

uľahčenia výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi;

b)

stanovenia rozsahu, a ak je to možné a vhodné, overenia spo
ľahlivosti informácií, ktoré by sa mali poskytnúť všetkým do
tknutým príslušným orgánom;

2.
Vzájomné hodnotenie zahŕňa, ale neobmedzuje sa len na
hodnotenie:
a)

primeranosti inštitucionálnych dojednaní a zdrojov prísluš
ného orgánu s osobitným zreteľom na účinné uplatňovanie
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c)

bez toho, aby bol dotknutý článok 19, vykonávaním nezá
väznej mediácie na žiadosť príslušných orgánov alebo
na vlastný podnet;

Orgán pre cenné papiere a trhy do týchto posúdení začlení klasi
fikáciu hlavných rizík a slabých miest a v prípade potreby odpo
ručí preventívne alebo nápravné opatrenia.

d)

bezodkladného oznámenia všetkých možných krízových si
tuácií ESRB;

e)

prijímania všetkých náležitých opatrení s cieľom prispieť ku
koordinácii činností príslušných orgánov v prípade vývoja,
ktorý by mohol ohroziť fungovanie finančných trhov;

4. Orgán pre cenné papiere a trhy zabezpečí primerané pokry
tie medzisektorového vývoja, rizík a slabých miest na základe úz
kej spolupráce s Európskym orgánom dohľadu (Európskym
orgánom pre bankovníctvo) a Európskym orgánom dohľadu (Eu
rópskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie za
mestnancov) prostredníctvom spoločného výboru.

f)

centralizovania informácií prijatých od príslušných orgánov
v súlade s článkami 21 a 35 ako výsledok povinností účast
níkov finančných trhov pôsobiacich vo viacerých členských
štátoch podávať správy o regulácii. Orgán pre cenné papiere
a trhy si tieto informácie vymieňa s ostatnými príslušnými
orgánmi členských štátov.

Článok 32
Posúdenie vývoja na trhu
1.
Orgán pre cenné papiere a trhy monitoruje a posudzuje vý
voj trhu v oblasti svojej pôsobnosti a v prípade potreby informu
je Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)
a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo
a dôchodkové poistenie zamestnancov), ESRB, Európsky parla
ment, Radu a Komisiu o príslušných mikroprudenciálnych tren
doch, možných rizikách a slabých miestach. Orgán pre cenné
papiere a trhy zahrnie do svojich hodnotení hospodársku analý
zu trhov, na ktorých účastníci finančného trhu pôsobia, a hodno
tenie vplyvu, ktorý bude mať možný vývoj trhu na takýchto
účastníkov finančného trhu.
2.
Orgán pre cenné papiere a trhy v spolupráci s ESRB začína
a koordinuje posudzovania reakcií účastníkov finančných trhov
na nepriaznivý vývoj na trhu v rámci celej Únie. Pre príslušné or
gány na tento účel vypracuje:
a)

spoločné metodiky na posudzovanie vplyvu hospodárskych
scenárov na finančnú pozíciu účastníka finančného trhu;

b)

spoločné prístupy k oznamovaniu výsledkov týchto posú
dení reakcií účastníkov finančného trhu;

c)

spoločné metodiky na posúdenie vplyvu konkrétnych pro
duktov alebo distribučných procesov na finančnú pozíciu
účastníka finančného trhu a na informácie o investoroch
a zákazníkoch.

3.
Bez toho, aby boli dotknuté úlohy ESRB uvedené v naria
dení (EÚ) č. 1092/2010, orgán pre cenné papiere a trhy aspoň raz
ročne a v prípade potreby aj častejšie poskytne Európskemu par
lamentu, Rade, Komisii a ESRB posúdenia vývoja, možných rizík
a slabých miest v oblasti svojej pôsobnosti.

Článok 33
Medzinárodné vzťahy
1.
Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských
štátov a inštitúcií Únie, orgán pre cenné papiere a trhy môže nad
viazať kontakty a uzavrieť administratívne dohody s orgánmi do
hľadu, medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi
tretích krajín. Tieto dohody nevytvárajú pre Úniu a jej členské štá
ty právne záväzky ani nebránia členským štátom a ich príslušným
orgánom uzatvárať bilaterálne alebo multilaterálne dohody s tre
tími krajinami.
2.
Orgán pre cenné papiere a trhy pomáha pri príprave roz
hodnutí o rovnocennosti týkajúcich sa systémov dohľadu v tre
tích krajinách v súlade s aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2.
3.
V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán pre cenné pa
piere a trhy uvedie administratívne dohody, ktoré boli dosiahnu
té s medzinárodnými organizáciami alebo správnymi orgánmi
tretích krajín, a pomoc poskytovanú pri príprave rozhodnutí
o rovnocennosti.

Článok 34
Ostatné úlohy
1.
Orgán pre cenné papiere a trhy môže na žiadosť Európske
ho parlamentu, Rady alebo Komisie alebo na vlastný podnet po
skytnúť Európskemu parlamentu, Rade a Komisii stanoviská ku
všetkým záležitostiam týkajúcim sa jeho oblasti pôsobnosti.
2.
Orgán pre cenné papiere a trhy môže vzhľadom na pruden
ciálne posúdenia fúzií a nadobudnutí majetkových podielov v roz
sahu pôsobnosti smernice 2004/39/ES v znení smernice
2007/44/ES, ktoré podľa uvedenej smernice vyžadujú konzultá
ciu medzi príslušnými orgánmi z dvoch alebo viacerých člen
ských štátov, na základe žiadosti jedného z dotknutých
príslušných orgánov vydať a uverejniť stanovisko k prudenciálne
mu posúdeniu, pokiaľ sa netýka kritérií uvedených v článku 10b
písm. e) smernice 2004/39/ES. Toto stanovisko sa vydá bezod
kladne a v každom prípade pred uplynutím lehoty na posúdenie
v súlade so smernicou 2006/48/ES v znení smernice 2007/44/ES.
Na oblasti, v súvislosti s ktorými môže orgán pre cenné papiere
a trhy vydať stanovisko, sa vzťahuje článok 35.
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Článok 35
Zhromažďovanie informácií
1. Príslušné orgány členských štátov poskytnú orgánu pre cen
né papiere a trhy na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na
plnenie povinností, ktoré mu boli pridelené na základe tohto na
riadenia, za predpokladu, že majú legálny prístup k príslušným in
formáciám a že žiadosť o informácie je nevyhnutná vzhľadom na
povahu príslušnej povinnosti.
2.
Orgán pre cenné papiere a trhy môže požadovať poskyto
vanie informácií aj v opakujúcich sa intervaloch a v stanovených
formátoch. Pokiaľ je to možné, v týchto žiadostiach sa používajú
spoločné formáty výkazov.
3.
Na riadne odôvodnenú žiadosť príslušného orgánu členské
ho štátu môže orgán pre cenné papiere a trhy poskytnúť akékoľ
vek informácie, ktoré príslušný orgán potrebuje na plnenie svojich
úloh v súlade s povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo sta
novenými v odvetvových právnych predpisoch a v článku 70.
4.
Pred vyžiadaním informácií v súlade s týmto článkom
a s cieľom zamedziť zdvojeniu povinnosti podávať správy orgán
pre cenné papiere a trhy zohľadní všetky príslušné existujúce šta
tistiky vypracované a rozširované Európskym štatistickým systé
mom a Európskym systémom centrálnych bánk.
5.
Ak informácie nie sú k dispozícii alebo ich príslušné orgány
neposkytli včas, orgán pre cenné papiere a trhy môže adresovať
náležite opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť iným orgánom do
hľadu, ministerstvu zodpovednému za financie, ak toto minister
stvo disponuje prudenciálnymi informáciami, vnútroštátnej
centrálnej banke alebo štatistickému úradu dotknutého členské
ho štátu.
6. Ak informácie nie sú k dispozícii alebo ich príslušné orgány
neposkytli podľa odseku 1 alebo 5 včas, orgán pre cenné papiere
a trhy môže adresovať náležite opodstatnenú a odôvodnenú žia
dosť priamo príslušným účastníkom finančných trhov. V tejto
odôvodnenej žiadosti sa vysvetlí, prečo sú informácie o daných
jednotlivých účastníkoch finančných trhov potrebné.
Orgán pre cenné papiere a trhy informuje relevantné príslušné or
gány o žiadostiach v súlade s týmto odsekom a odsekom 5.
Príslušné orgány pomáhajú orgánu pre cenné papiere a trhy na
jeho žiadosť pri zhromažďovaní takýchto informácií.
7.
Orgán pre cenné papiere a trhy môže používať dôverné in
formácie, ktoré dostane podľa tohto článku, iba na účely plnenia
povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia.

Článok 36
Vzťah s ESRB
1. Orgán pre cenné papiere a trhy úzko a pravidelne spolupra
cuje s ESRB.
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2. Orgán pre cenné papiere a trhy poskytuje ESRB pravidelne
a včas informácie potrebné na dosiahnutie jeho úloh. Všetky úda
je potrebné na dosiahnutie jeho úloh, ktoré nie sú v súhrnnej ale
bo zovšeobecnenej forme, sa poskytnú ERSB bezodkladne na
základe odôvodnenej žiadosti, ako sa uvádza v článku 15 naria
denia (EÚ) č. 1092/2010. Orgán pre cenné papiere a trhy v spo
lupráci s ESRB zavedie náležité vnútorné postupy prenosu
dôverných informácií, najmä informácií o jednotlivých finanč
ných inštitúciách.
3. Orgán pre cenné papiere a trhy v súlade s odsekmi 4 a 5 zabezpečí náležité dodržiavanie varovaní a odporúčaní ESRB uve
dených v článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.
4. Po prijatí varovania alebo odporúčania ESRB určeného or
gánu pre cenné papiere a trhy orgán pre cenné papiere a trhy bez
odkladne zvolá zasadnutie rady orgánov dohľadu a posúdi vplyv
takéhoto varovania alebo odporúčania na plnenie jeho úloh.
Rozhodne príslušným rozhodovacím postupom o akýchkoľvek
opatreniach, ktoré sa majú prijať v súlade s právomocami, ktoré
mu boli zverené na základe tohto nariadenia, s cieľom vyriešiť zá
ležitosti uvedené vo varovaniach a odporúčaniach.
Ak orgán pre cenné papiere a trhy v súvislosti s odporúčaním ďa
lej nekoná, objasní ESRB a Rade dôvody nečinnosti.
5. Po prijatí varovania alebo odporúčania ESRB určeného prí
slušnému vnútroštátnemu orgánu dohľadu orgán pre cenné pa
piere a trhy v prípade potreby využije právomoci, ktoré mu boli
zverené na základe tohto nariadenia, aby zaistil včasné
dodržiavanie.
Ak adresát plánuje nedodržať odporúčanie ESRB, informuje o dô
vodoch nečinnosti radu orgánov dohľadu a prerokuje ich s ňou.
Príslušný orgán náležite zohľadní stanoviská rady orgánov dohľa
du, keď informuje Radu a ESRB v súlade s článkom 17 nariadenia
(EÚ) č. 1092/2010.
6. Orgán pre cenné papiere a trhy pri plnení úloh uvedených
v tomto nariadení v najvyššej miere zohľadňuje varovania a od
porúčania ESRB.
Článok 37
Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných
papierov a trhov
1.
S cieľom pomôcť uľahčiť konzultácie so zainteresovanými
stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh orgánu pre
cenné papiere a trhy sa vytvorí Skupina zainteresovaných strán
v oblasti cenných papierov a trhov. So Skupinou zainteresova
ných strán v oblasti cenných papierov a trhov sa konzultuje
o opatreniach prijatých v súlade s článkami 10 až 15 týkajúcim
sa regulačných technických predpisov a vykonávacích technic
kých predpisov, a pokiaľ sa tieto opatrenia netýkajú jednotlivých
účastníkov finančných trhov, v súlade s článkom 16 týkajúcim sa
usmernení a odporúčaní. Ak sa kroky budú musieť prijať bezod
kladne a konzultácie nebudú možné, Skupina zainteresovaných
strán v oblasti cenných papierov a trhov musí byť čo najskôr
informovaná.
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Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a tr
hov sa stretáva aspoň štyrikrát ročne.

Členský štát vo svojom oznámení jasne a konkrétne vysvetlí, pre
čo a ako rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností.

2.
Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov
a trhov sa skladá z 30 členov, ktorí predstavujú vyvážené zastú
penie účastníkov finančných trhov pôsobiacich v Únii, zástupcov
ich zamestnancov, ako aj spotrebiteľov, používateľov finančných
služieb a zástupcov MSP. Najmenej piati členovia budú nezávislí
renomovaní akademickí pracovníci. Desať členov zastupuje účast
níkov finančných trhov.

V prípade takéhoto oznámenia sa vykonávanie rozhodnutia or
gánu pre cenné papiere a trhy pozastaví.

3.
Členov Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných
papierov a trhov menuje rada orgánov dohľadu na základe návr
hov príslušných zainteresovaných strán. Rada orgánov dohľadu
pri svojom rozhodovaní v možnom rozsahu zaistí primeranú
geografickú a rodovú rovnováhu a zastúpenie zainteresovaných
strán z celej Únie.
4.
Orgán pre cenné papiere a trhy poskytne Skupine zaintere
sovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov s výhradou slu
žobného tajomstva, ako sa uvádza v článku 70, všetky potrebné
informácie a zabezpečí primeranú administratívnu podporu. Pri
meraná náhrada sa poskytne tým členom Skupiny zainteresova
ných strán v oblasti cenných papierov a trhov, ktorí zastupujú
neziskové organizácie, okrem zástupcov odvetví. Skupina zainte
resovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov môže vytvo
riť pracovné skupiny pre technické otázky. Členovia Skupiny
zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov svoju
funkciu vykonávajú počas obdobia dva a pol roka, po ktorého
uplynutí sa uskutoční nové výberové konanie.
Členovia Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných pa
pierov a trhov môžu pôsobiť dve po sebe nasledujúce funkčné
obdobia.
5.
Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov
a trhov predloží stanoviská a rady orgánu pre cenné papiere a tr
hy k otázkam týkajúcim sa úloh orgánu pre cenné papiere a trhy
s osobitným zameraním na úlohy stanovené v článkoch 10 až 16
a článkoch 29, 30 a 32.
6.
Skupina zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov
a trhov prijme svoj rokovací poriadok dvojtretinovou väčšinou
svojich členov.
7.
Orgán pre cenné papiere a trhy uverejní stanoviská a rady
Skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a tr
hov a výsledky jej konzultácií.
Článok 38
Bezpečnostná doložka
1.
Orgán pre cenné papiere a trhy zabezpečí, aby žiadne roz
hodnutie prijaté na základe článku 18 alebo 19 nezasahovalo
akýmkoľvek spôsobom do fiškálnych zodpovedností členských
štátov.
2.
Ak sa členský štát domnieva, že rozhodnutie prijaté na zá
klade článku 19 ods. 3 zasahuje do jeho fiškálnych zodpoved
ností, môže oznámiť orgánu pre cenné papiere a trhy a Komisii
do dvoch týždňov po oznámení rozhodnutia orgánu pre cenné
papiere a trhy príslušnému orgánu, že príslušný orgán nebude
rozhodnutie vykonávať.

V lehote jedného mesiaca od oznámenia členského štátu orgán
pre cenné papiere a trhy informuje členský štát o tom, či rozhod
nutie ponechá, alebo či ho zmení a doplní alebo zruší. Ak sa roz
hodnutie ponechá alebo zmení a doplní, orgán pre cenné papiere
a trhy o ňom vyhlási, že nemá vplyv na fiškálne zodpovednosti.
Ak orgán pre cenné papiere a trhy svoje rozhodnutie ponechá,
Rada na niektorom zo svojich zasadnutí najneskôr do dvoch me
siacov po tom, ako orgán pre cenné papiere a trhy informoval
členský štát v zmysle štvrtého pododseku, prijme väčšinou odo
vzdaných hlasov rozhodnutie, či sa rozhodnutie orgánu pre cen
né papiere a trhy ponechá.
Ak Rada po uvážení danej záležitosti neprijme rozhodnutie o po
nechaní rozhodnutia orgánu pre cenné papiere a trhy podľa pia
teho pododseku, rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy sa
zruší.
3.
Ak sa členský štát domnieva, že rozhodnutie prijaté na zá
klade článku 18 ods. 3 zasahuje do jeho fiškálnych zodpoved
ností, môže oznámiť orgánu pre cenné papiere a trhy, Komisii
a Rade do troch pracovných dní po oznámení rozhodnutia orgá
nu pre cenné papiere a trhy príslušnému orgánu, že príslušný or
gán nebude rozhodnutie vykonávať.
Členský štát vo svojom oznámení jasne a konkrétne vysvetlí, pre
čo a ako rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností.
V prípade takéhoto oznámenia sa vykonávanie rozhodnutia or
gánu pre cenné papiere a trhy pozastaví.
Rada do desiatich pracovných dní zvolá zasadnutie a jednodu
chou väčšinou svojich členov prijme rozhodnutie o tom, či sa
rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy zruší.
Ak Rada po uvážení danej záležitosti neprijme rozhodnutie o zru
šení rozhodnutia orgánu pre cenné papiere a trhy podľa štvrtého
pododseku, pozastavenie rozhodnutia orgánu pre cenné papiere
a trhy sa zruší.
4. Ak Rada v súlade s odsekom 3 prijala rozhodnutie nezrušiť
rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy prijaté na základe
článku 18 ods. 3 a dotknutý členský štát sa naďalej domnieva, že
rozhodnutie orgánu pre cenné papiere a trhy zasahuje do jeho fi
škálnych zodpovedností, tento členský štát to môže oznámiť Ko
misii a orgánu pre cenné papiere a trhy a požiadať Radu
o opätovné preskúmanie danej záležitosti. Dotknutý členský štát
jasne uvedie dôvody svojho nesúhlasu s rozhodnutím Rady.
Rada v lehote štyroch týždňov po oznámení uvedenom v prvom
pododseku svoje pôvodné rozhodnutie potvrdí alebo v súlade
s odsekom 3 prijme nové rozhodnutie.
Rada môže lehotu štyroch týždňov, ak si to vyžadujú osobitné
okolnosti prípadu, predĺžiť o ďalšie štyri týždne.
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5.
Akékoľvek zneužitie tohto článku, najmä v súvislosti s roz
hodnutím orgánu pre cenné papiere a trhy, ktoré nemá význam
né alebo podstatné fiškálne dôsledky, sa zakazuje ako nezlučiteľné
s vnútorným trhom.
Článok 39

e)
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jedného nehlasujúceho zástupcu každého z dvoch ďalších eu
rópskych orgánov dohľadu.

2. Rada orgánov dohľadu zvoláva pravidelne aspoň dvakrát do
roka zasadnutia so Skupinou zainteresovaných strán v oblasti
cenných papierov a trhov.

Rozhodovacie postupy
Pred prijatím rozhodnutí ustanovených v tomto nariadení
1.
orgán pre cenné papiere a trhy informuje každého menovaného
adresáta o svojom zámere prijať rozhodnutie, pričom stanoví le
hotu, v ktorej adresát môže vyjadriť svoje stanovisko k záležitosti
a v plnej miere zohľadniť jej naliehavosť, zložitosť a prípadné ná
sledky. To primerane platí vo vzťahu k odporúčaniam uvedeným
v článku 17 ods. 3.
2.
V rozhodnutiach orgánu pre cenné papiere a trhy sa uvedú
dôvody, z ktorých sa vychádza.
3.
Adresáti rozhodnutí orgánu pre cenné papiere a trhy sú in
formovaní o zákonných opravných prostriedkoch dostupných na
základe tohto nariadenia.
4.
Ak orgán pre cenné papiere a trhy prijal rozhodnutie podľa
článku 18 ods. 3 alebo 4, preskúmava toto rozhodnutie v prime
raných intervaloch.
5.
Rozhodnutia, ktoré orgán pre cenné papiere a trhy prijme
podľa článkov 17, 18 alebo 19, sa uverejnia a uvedie sa v nich to
tožnosť dotknutého príslušného orgánu alebo účastníka finanč
ných trhov a hlavný obsah rozhodnutia, pokiaľ takéto zverejnenie
nie je v rozpore s oprávnenými záujmami účastníkov finančných
trhov na ochranu ich obchodného tajomstva alebo by mohlo váž
ne ohroziť správne fungovanie a integritu finančných trhov alebo
stabilitu celého finančného systému Únie alebo jeho časti.

KAPITOLA III
ORGANIZÁCIA
ODDIEL 1

Rada orgánov dohľadu
Článok 40
Zloženie
1.

Rada orgánov dohľadu sa skladá z:

a)

nehlasujúceho predsedu;

b)

najvyšších predstaviteľov vnútroštátnych orgánov verejnej
moci príslušných vykonávať dohľad nad účastníkmi finanč
ných trhov v jednotlivých členských štátoch, ktorí sa osobne
stretnú aspoň dvakrát ročne;

c)

jedného nehlasujúceho zástupcu Komisie;

d)

jedného nehlasujúceho zástupcu ESRB;

3.
Každý príslušný orgán zodpovedá za vymenovanie vlastné
ho náhradníka na vysokej úrovni, ktorý môže nahradiť člena rady
orgánov dohľadu uvedeného v odseku 1 písm. b) v prípade, že sa
táto osoba nemôže zúčastniť.
4. V členskom štáte, v ktorom je dohľad podľa tohto nariade
nia príslušný vykonávať viac ako jeden orgán, sa tieto orgány do
hodnú na spoločnom zástupcovi. Keď však otázka, o ktorej má
rokovať rada orgánov dohľadu, nepatrí do právomoci orgánu
členského štátu, ktorý zastupuje člen uvedený v odseku 1 písm. b),
tento člen môže prizvať nehlasujúceho zástupcu príslušného or
gánu členského štátu.
5.
Na účely konania v rozsahu pôsobnosti smernice 97/9/ES
sprevádza člena rady orgánov dohľadu uvedeného v odseku 1
písm. b) v prípade potreby zástupca príslušných orgánov spravu
júcich systémy náhrad pre investorov v každom členskom štáte,
ktorý nemá hlasovacie právo.
6.
Rada orgánov dohľadu môže rozhodnúť o pripustení
pozorovateľov.
Výkonný riaditeľ sa môže zúčastniť na zasadnutiach rady orgá
nov dohľadu bez hlasovacieho práva.

Článok 41
Vnútorné výbory a poroty
1.
Rada orgánov dohľadu môže zriadiť vnútorné výbory alebo
poroty pre osobitné úlohy pridelené rade orgánov dohľadu a mô
že ustanoviť delegovanie niektorých jasne vymedzených úloh
a rozhodnutí na vnútorné výbory a poroty, riadiacu radu alebo
predsedu.
2.
Na účely článku 19 rada orgánov dohľadu zvolá na uľahče
nie nestranného urovnania sporu nezávislú porotu, ktorá pozo
stáva z predsedu a dvoch jej členov, ktorí nie sú zástupcami
príslušných orgánov, ktoré sú stranami sporu, a nie sú nijako za
interesovaní do sporu ani priamo napojení na dotknuté príslušné
orgány.
3. S výhradou článku 19 ods. 2 porota navrhne rozhodnutie
na konečné prijatie radou orgánov dohľadu v súlade s postupom
stanoveným v článku 44 ods. 1 treťom pododseku.
4. Rokovací poriadok poroty uvedenej v odseku 2 prijme rada
orgánov dohľadu.
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Článok 42

Článok 44

Nezávislosť

Rozhodovanie

Pri vykonávaní úloh zverených na základe tohto nariadenia pred
seda a hlasujúci členovia rady orgánov dohľadu konajú nezávisle
a objektívne a výhradne v záujme Únie ako celku a nepožadujú
ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlá
dy členského štátu ani od akýchkoľvek iných verejných alebo sú
kromných subjektov.

1.
Rozhodnutia rady orgánov dohľadu sa prijímajú jednodu
chou väčšinou jej členov. Každý člen má jeden hlas.

Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie, ani žiadne iné verejné či
súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov rady orgánov
dohľadu pri plnení ich povinností.

Článok 43
Úlohy
1. Rada orgánov dohľadu usmerňuje prácu orgánu pre cenné
papiere a trhy a je poverená prijímaním rozhodnutí uvedených
v kapitole II.
2.
Rada orgánov dohľadu prijíma stanoviská, odporúčania
a rozhodnutia a vydáva rady uvedené v kapitole II.
3.

Rada orgánov dohľadu vymenuje predsedu.

4. Rada orgánov dohľadu prijme pred 30. septembrom každé
ho roku na základe návrhu riadiacej rady pracovný program or
gánu pre cenné papiere a trhy na nasledujúci rok a predloží ho na
vedomie Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.
Pracovný program sa prijme bez toho, aby bol dotknutý ročný
rozpočtový postup, a uverejní sa.
5. Na základe návrhu riadiacej rady prijme rada orgánov do
hľadu výročnú správu o činnosti orgánu pre cenné papiere a trhy
vrátane výkonu povinností predsedu na základe návrhu správy
podľa článku 53 ods. 7 a každoročne do 15. júna predloží túto
správu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov
a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Správa sa
uverejní.
6. Rada orgánov dohľadu prijíma viacročný pracovný program
orgánu pre cenné papiere a trhy a predkladá ho na vedomie Eu
rópskemu parlamentu, Rade a Komisii.
Viacročný pracovný program sa prijme bez toho, aby bol dotknu
tý ročný rozpočtový postup a uverejní sa.

Pokiaľ ide akty uvedené v článkoch 10 až 16 a opatrenia a roz
hodnutia prijímané podľa článku 9 ods. 5 tretieho pododseku
a kapitoly VI a odchylne od prvého pododseku tohto odseku, rada
orgánov dohľadu prijíma rozhodnutia na základe kvalifikovanej
väčšiny svojich členov, ako sa vymedzuje v článku 16 ods. 4
Zmluvy o Európskej únii a v článku 3 Protokolu (č. 36) o pre
chodných ustanoveniach.
Pokiaľ ide o rozhodnutia podľa článku 19 ods. 3, rozhodnutia pri
jaté orgánom konsolidovaného dohľadu a rozhodnutie navrhnu
té porotou sa považujú za prijaté, ak ich schváli jednoduchá
väčšina a pokiaľ ich nezamietnu členovia, ktorí tvoria blokujúcu
menšinu hlasov v zmysle v článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej
únii a článku 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach.
Pokiaľ ide o všetky ostatné rozhodnutia podľa článku 19 ods. 3,
rozhodnutia navrhnuté porotou sa prijímajú jednoduchou väčši
nou členov rady orgánov dohľadu. Každý člen má jeden hlas.
2.
Zasadnutia rady orgánov dohľadu zvoláva predseda
na vlastný podnet alebo na žiadosť jednej tretiny jej členov a ve
die ich predseda.
3.
Rada orgánov dohľadu prijme a uverejní svoj rokovací
poriadok.
4. V rokovacom poriadku sa podrobne vymedzia ustanovenia,
ktorými sa riadi hlasovanie a v prípade potreby pravidlá upravu
júce kvóra. Nehlasujúci členovia a pozorovatelia s výnimkou
predsedu a výkonného riaditeľa sa v rámci rady orgánov dohľadu
nezúčastňujú na rozhovoroch týkajúcich sa jednotlivých účastní
kov finančných trhov, pokiaľ sa neustanovuje inak v článku 75
ods. 3 alebo v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

ODDIEL 2

Riadiaca rada

Článok 45
Zloženie

7.
Rada orgánov dohľadu prijíma rozpočet v súlade
s článkom 63.

1.
Riadiaca rada sa skladá z predsedu a šiestich ďalších členov
rady orgánov dohľadu zvolených hlasujúcimi členmi a z hlasujú
cich členov rady orgánov dohľadu.

8.
Rada orgánov dohľadu vykonáva disciplinárnu právomoc
nad predsedom a výkonným riaditeľom a môže ich odvolať
z funkcie v súlade s článkom 48 ods. 5 alebo článkom 51 ods. 5.

S výnimkou predsedu má každý člen riadiacej rady zástupcu,
ktorý ho môže zastúpiť, ak sa člen riadiacej rady nemôže
zúčastniť.
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Funkčné obdobie členov volených radou orgánov dohľadu je dva
a pol roka. Môže sa raz predĺžiť. Zloženie riadiacej rady je vyvá
žené a proporčné a odráža Úniu ako celok. Mandáty sa prekrýva
jú a uplatňuje sa vhodný systém rotácie.

4.
Riadiaca rada prijme plán politiky zamestnanosti orgánu
pre cenné papiere a trhy a podľa článku 68 ods. 2 potrebné vy
konávacie opatrenia týkajúce sa Služobného poriadku úradníkov
Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“).

2.
Rozhodnutia riadiacej rady sa prijímajú na základe väčšiny
prítomných členov. Každý člen má jeden hlas.

5.
Riadiaca rada prijme osobitné ustanovenia týkajúce sa prá
va prístupu k dokumentom orgánu pre cenné papiere a trhy v sú
lade s článkom 72.

Výkonný riaditeľ a zástupca Komisie sa bez hlasovacieho práva
zúčastňujú na zasadnutiach riadiacej rady.

6.
Riadiaca rada na základe návrhu správy uvedeného v člán
ku 53 ods. 7 predkladá návrh výročnej správy o činnostiach or
gánu pre cenné papiere a trhy, ako aj o povinnostiach predsedu
na schválenie rade orgánov dohľadu.

Zástupca Komisie má právo hlasovať o záležitostiach uvedených
v článku 63.
Riadiaca rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.

7.

Riadiaca rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.

8.
Riadiaca rada vymenúva a odvoláva členov odvolacej rady
v súlade s článkom 58 ods. 3 a 5.

3.
Zasadnutia riadiacej rady zvoláva predseda na vlastný pod
net alebo na žiadosť aspoň tretiny jeho členov a vedie ich
predseda.

ODDIEL 3

Predseda
Riadiaca rada sa schádza vždy pred zasadnutím rady orgánov do
hľadu a tak často, ako to riadiaca rada považuje za potrebné. Ria
diaca rada zasadá aspoň päťkrát ročne.

Článok 48
Menovanie a úlohy

Členom riadiacej rady môžu podľa rokovacieho poriadku
4.
pomáhať poradcovia alebo experti. Nehlasujúci členovia s výnim
kou výkonného riaditeľa sa nezúčastňujú na žiadnych rokova
niach riadiacej rady o jednotlivých účastníkoch finančných trhov.

Článok 46
Nezávislosť
Členovia riadiacej rady konajú nezávisle a objektívne a výhradne
v záujme Únie ako celku a nepožadujú ani neprijímajú pokyny od
inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády členského štátu ani od
akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.
Ani členské štáty, inštitúcie alebo orgány Únie, ani žiadne iné ve
rejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov ria
diacej rady pri výkone ich úloh.

Článok 47
Úlohy
1. Riadiaca rada zaistí, aby orgán pre cenné papiere a trhy plnil
svoje poslanie a vykonával úlohy, ktoré mu boli pridelené v súla
de s týmto nariadením.

1.
Orgán pre cenné papiere a trhy zastupuje predseda, ktorým
je nezávislý odborník zamestnaný na plný úväzok.
Predseda je zodpovedný za prípravu práce rady orgánov dohľadu
a predsedá zasadnutiam rady orgánov dohľadu a riadiacej rady.
2.
Predsedu vymenuje rada orgánov dohľadu na základe zá
sluh, kvalifikácie, znalosti účastníkov finančných trhov, znalosti
trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom a reguláciou
prostredníctvom otvoreného výberového konania.
Európsky parlament môže po tom, čo vypočul kandidáta, ktoré
ho vybrala rada orgánov dohľadu, namietať voči vymenovaniu tej
to osoby, a to predtým, ako sa ujme svojej funkcie, a do jedného
mesiaca po tom, čo ho vybrala rada orgánov dohľadu.
Rada orgánov dohľadu zvolí zo svojich členov aj náhradníka,
ktorý zastáva funkciu predsedu v jeho neprítomnosti. Tento ná
hradník nesmie byť zvolený spomedzi členov riadiacej rady.
3.
Funkčné obdobie predsedu je päť rokov a môže sa raz
predĺžiť.
4.
V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich skončeniu
päťročného funkčného obdobia predsedu rada orgánov dohľadu
posúdi:

2.
Riadiaca rada navrhuje na schválenie rade orgánov dohľadu
ročný a viacročný pracovný program.

a)

výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich
dosiahnutia;

3.
Riadiaca rada vykonáva svoje rozpočtové právomoci v sú
lade s článkami 63 a 64.

b)

povinnosti a požiadavky orgánu pre cenné papiere a trhy
v nasledujúcich rokoch.
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Rada orgánov dohľadu môže na základe hodnotenia raz predĺžiť
funkčné obdobie predsedu, čo však podlieha potvrdeniu Európ
skym parlamentom.
5.
Predsedu môže odvolať z funkcie len Európsky parlament
po rozhodnutí rady orgánov dohľadu.
Predseda nesmie rade orgánov dohľadu brániť v prediskutovaní
záležitostí týkajúcich sa predsedu, najmä pokiaľ ide o potrebu
jeho odvolania, a nezúčastňuje sa na rokovaniach týkajúcich sa ta
kýchto záležitostí.
Článok 49
Nezávislosť
Bez toho, aby bola dotknutá úloha rady orgánov dohľadu v súvi
slosti s úlohami predsedu, predseda nepožaduje ani neprijíma po
kyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády členského štátu
ani od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.
Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie ani žiadny iný verejný či
súkromný subjekt sa nesnažia ovplyvňovať predsedu pri výkone
jeho úloh.
V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 68 je
predseda po ukončení služobného pomeru naďalej viazaný povin
nosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie urči
tých funkcií alebo výhod.
Článok 50
Podávanie správ
1.
Európsky parlament a Rada môžu predsedu alebo jeho ná
hradníka vyzvať, aby predložil vyhlásenie, pričom v plnom roz
sahu zachovávajú jeho nezávislosť. Predseda predkladá vyhlásenie
pred Európskym parlamentom a odpovedá na všetky otázky kla
dené jeho poslancami vždy, keď je o to požiadaný.

L 331/111

2. Výkonného riaditeľa vymenuje po potvrdení Európskym
parlamentom rada orgánov dohľadu na základe zásluh, kvalifiká
cie, znalosti účastníkov finančných trhov, znalosti trhov a skúse
ností súvisiacich s finančným dohľadom, reguláciou
a manažérskymi skúsenosťami prostredníctvom otvoreného vý
berového konania.
3. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov a môže
sa raz predĺžiť.
4. V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich ukončeniu
funkčného obdobia výkonného riaditeľa rada orgánov dohľadu
zhodnotí najmä:
a)

výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich
dosiahnutia;

b)

povinnosti a požiadavky orgánu pre cenné papiere a trhy
v nasledujúcich rokoch.

Rada orgánov dohľadu na základe hodnotenia uvedeného v pr
vom pododseku môže raz predĺžiť funkčné obdobie výkonného
riaditeľa.
5. Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie iba na zákla
de rozhodnutia rady orgánov dohľadu.
Článok 52
Nezávislosť
Bez toho, aby bola dotknutá úloha riadiacej rady a rady orgánov
dohľadu v súvislosti s úlohami výkonného riaditeľa, výkonný ria
diteľ nepožaduje ani neprijíma pokyny od inštitúcií alebo orgá
nov Únie, od vlády členského štátu ani od akýchkoľvek iných
verejných alebo súkromných subjektov.
Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie ani žiadne iné verejné či
súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať výkonného riaditeľa
pri plnení jeho úloh.

2.
Predseda na požiadanie a aspoň 15 dní pred podaním vy
hlásenia uvedeného v odseku 1 predkladá Európskemu parlamen
tu správu v písomnej forme týkajúcu sa hlavných činností orgánu
pre cenné papiere a trhy.

V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 68 je vý
konný riaditeľ po ukončení služobného pomeru naďalej viazaný
povinnosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie
určitých funkcií alebo výhod.

3.
Okrem informácií uvedených v článkoch 11 až 18 a člán
koch 20 a 33 správa obsahuje aj všetky relevantné informácie,
ktoré ad hoc požaduje Európsky parlament.

Článok 53

ODDIEL 4

Výkonný riaditeľ
Článok 51
Vymenovanie
1. Orgán pre cenné papiere a trhy riadi výkonný riaditeľ, kto
rým je nezávislý odborník na plný úväzok.

Úlohy
1. Výkonný riaditeľ je poverený riadením orgánu pre cenné pa
piere a trhy a pripravuje prácu riadiacej rady.
2.
Výkonný riaditeľ zodpovedá za implementáciu ročného
pracovného programu orgánu pre cenné papiere a trhy pod ve
dením rady orgánov dohľadu a pod kontrolou riadiacej rady.
3.
Výkonný riaditeľ prijíma potrebné opatrenia, a to prijatie
vnútorných administratívnych pokynov a uverejňovanie oznáme
ní s cieľom zabezpečiť fungovanie orgánu pre cenné papiere a tr
hy v súlade s týmto nariadením.
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4.
Výkonný riaditeľ vypracuje viacročný pracovný program,
ako sa uvádza v článku 47 ods. 2.
5.
Výkonný riaditeľ každý rok do 30. júna pripraví pracovný
program orgánu pre cenné papiere a trhy na nasledujúci rok, ako
sa uvádza v článku 47 ods. 2.
6.
Výkonný riaditeľ zostaví predbežný návrh rozpočtu orgánu
pre cenné papiere a trhy podľa článku 63 a plní rozpočet orgánu
pre cenné papiere a trhy podľa článku 64.
7.
Výkonný riaditeľ každý rok pripraví návrh správy s oddie
lom týkajúcim sa činností orgánu pre cenné papiere a trhy v ob
lasti regulácie a dohľadu a oddielom týkajúcim sa finančných
a administratívnych záležitostí.
8.
Výkonný riaditeľ vykonáva vo vzťahu k zamestnancom or
gánu pre cenné papiere a trhy právomoci ustanovené v článku 68
a riadi záležitosti týkajúce sa zamestnancov.

KAPITOLA IV
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3.
Spoločný výbor má k dispozícii osobitný personál, ktorý
poskytnú ESA konajúce ako sekretariát. Orgán pre cenné papiere
a trhy prispieva primeranými zdrojmi k administratívnym výdav
kom a výdavkom na infraštruktúru a prevádzku.

Ak účastník finančného trhu vykonáva činnosť v rôznych
4.
sektoroch, spoločný výbor rieši spory v súlade s článkom 56.

Článok 55
Zloženie

1.
Spoločný výbor sa skladá z predsedov ESA a v prípade po
treby z predsedu každého podvýboru zriadeného podľa
článku 57.

2.
Výkonný riaditeľ, zástupca Komisie a ESRB sa ako pozoro
vatelia pozývajú na zasadnutia spoločného výboru, ako aj podvý
borov uvedených v článku 57.

SPOLOČNÉ SUBJEKTY EURÓPSKYCH ORGÁNOV DOHĽADU

ODDIEL 1

3.
Predseda spoločného výboru je vymenovaný na princípe
ročnej rotácie z predsedov ESA. Predseda spoločného výboru je
podpredsedom ESRB.

Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu

Článok 54

4.
Spoločný výbor prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.
V rokovacom poriadku sa môžu uviesť ďalší účastníci zasadnutí
spoločného výboru.

Zriadenie
1.
Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor európskych orgánov
dohľadu.
2.
Spoločný výbor slúži ako fórum, na ktorom orgán pre cen
né papiere a trhy pravidelne a úzko spolupracuje a zaisťuje me
dzisektorovú konzistentnosť s Európskym orgánom dohľadu
(Európskym orgánom pre bankovníctvo) a Európskym orgánom
dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov), najmä pokiaľ ide o:
— finančné konglomeráty,
— účtovníctvo a audit,
— mikroprudenciálne analýzy medzisektorového vývoja, rizík
a slabých miest finančnej stability,
— retailové investičné produkty,
— opatrenia v boji proti praniu špinavých peňazí a
— výmenu informácií s ESRB a prehlbovanie vzťahu medzi
ESRB a ESA.

Spoločný výbor sa stretáva aspoň raz za dva mesiace.

Článok 56
Spoločné stanoviská a spoločné akty

Orgán pre cenné papiere a trhy v rozsahu svojich úloh uvedených
v kapitole II, a najmä vzhľadom na vykonávanie smernice
2002/87/ES, dosiahne v prípade potreby spoločné stanoviská
s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre po
isťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskym
orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo).

Akty podľa článkov 10 až 15, 17, 18 alebo 19 tohto nariadenia
v súvislosti s uplatňovaním smernice 2002/87/ES a všetkých
ostatných aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré takisto
spadajú do rozsahu pôsobnosti Európskeho orgánu dohľadu (Eu
rópskeho orgánu pre bankovníctvo) alebo Európskeho orgánu
dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov), prijíma podľa potreby súčasne orgán
pre cenné papiere a trhy, Európsky orgán dohľadu (Európsky or
gán pre bankovníctvo) a Európsky orgán dohľadu (Európsky or
gán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov).
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Článok 57
Podvýbory
1. Na účely článku 56 sa zriadi podvýbor spoločného výboru
pre finančné konglomeráty.
2.
Podvýbor sa skladá z jednotlivcov uvedených v článku 55
ods. 1 a jedného zástupcu na vysokej úrovni zo súčasných za
mestnancov daného príslušného orgánu z každého členského
štátu.
3.
Podvýbor si spomedzi svojich členov zvolí predsedu, ktorý
je súčasne členom spoločného výboru.
4.
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5. Člen odvolacej rady, ktorého vymenovala riadiaca rada or
gánu pre cenné papiere a trhy, nemôže byť odvolaný počas funkč
ného obdobia, pokiaľ nebol uznaný vinným zo závažného
pochybenia a riadiaca rada o tom rozhodla po porade s radou or
gánov dohľadu.
6. Rozhodnutia odvolacej rady sa prijímajú na základe väčši
ny aspoň štyroch z jej šiestich členov. Keď rozhodnutie, ktoré je
predmetom odvolania, patrí do rozsahu pôsobnosti tohto naria
denia, táto rozhodujúca väčšina zahŕňa aspoň jedného z dvoch
členov odvolacej rady, ktorých vymenoval orgán pre cenné pa
piere a trhy.
7.

Odvolaciu radu zvoláva v prípade potreby jej predseda.

8. ESA poskytnú odvolacej rade prostredníctvom spoločného
výboru náležitú prevádzkovú a administratívnu podporu.

Spoločný výbor môže zriadiť ďalšie podvýbory.
Článok 59
ODDIEL 2

Odvolacia rada

Článok 58
Zloženie a fungovanie
1.

Odvolacia rada je spoločným subjektom ESA.

2.
Odvolacia rada sa skladá zo šiestich členov a šiestich ná
hradníkov, ktorými sú jednotlivci s vysokým renomé, preukáza
nými náležitými vedomosťami a odbornými skúsenosťami
vrátane skúseností z oblasti dohľadu na dostatočne vysokej úrov
ni v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, dôchodkového poiste
nia zamestnancov, trhov s cennými papiermi alebo iných
finančných služieb s výnimkou súčasných zamestnancov prísluš
ných orgánov alebo iných vnútroštátnych inštitúcií alebo inštitú
cií Únie zapojených do činností orgánu pre cenné papiere a trhy.
Odvolacia rada má dostatočné znalosti v oblasti práva, aby mohli
poskytovať odborné právne poradenstvo o zákonnosti vykonáva
nia právomocí orgánu pre cenné papiere a trhy.

Nezávislosť a nestrannosť
1.
Členovia odvolacej rady sú nezávislí pri prijímaní svojich
rozhodnutí. Nie sú viazaní žiadnymi pokynmi. Nemôžu vykoná
vať ďalšie úlohy v orgáne pre cenné papiere a trhy, jeho riadiacej
rade ani rade orgánov dohľadu.
2. Členovia odvolacej rady sa nemôžu zúčastňovať na odvola
cích konaniach, ak na nich majú akýkoľvek osobný záujem alebo
ak boli v minulosti zapojení do konania ako zástupcovia jednej zo
strán, alebo ak sa podieľali na rozhodnutí, ktoré je predmetom
odvolania.
3. Ak sa člen odvolacej rady z jedného z dôvodov uvedených
v odsekoch 1 a 2 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu domnieva,
že iný člen odvolacej rady by sa nemal zúčastniť na ktoromkoľ
vek z odvolacích konaní, zodpovedajúcim spôsobom informuje
odvolaciu radu.
4. Každá strana odvolacieho konania môže namietať proti úča
sti člena odvolacej rady z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v od
sekoch 1 a 2 alebo pri podozrení zo zaujatosti.

Odvolacia rada určí svojho predsedu.

Námietka sa nemôže zakladať na štátnej príslušnosti členov a nie
je prípustná ani v prípade, ak strana odvolacieho konania, hoci si
bola vedomá dôvodov na podanie námietky, napriek tomu vyko
nala procesný úkon iný ako podanie námietky proti zloženiu od
volacej rady.

3.
Dvoch členov odvolacej rady a dvoch náhradníkov vyme
nuje riadiaca rada orgánu pre cenné papiere a trhy z užšieho zo
znamu navrhnutého Komisiou na základe verejných výziev na
vyjadrenie záujmu uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie
a po porade s radou orgánov dohľadu.

5. Odvolacia rada rozhodne o opatreniach, ktoré sa majú pri
jať v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 bez účasti dotknu
tého člena.

Ostatní členovia sú vymenovaní v súlade s nariadením (EÚ)
č. 1093/2010 a nariadením (EÚ) č. 1094/2010.

Na účely prijatia takéhoto rozhodnutia nahradí príslušného člena
odvolacej rady jeho náhradník. Pokiaľ sa samotný náhradník na
chádza v podobnej situácii, predseda orgánu pre cenné papiere
a trhy navrhne náhradu z dostupných náhradníkov.

4. Funkčné obdobie členov odvolacej rady je päť rokov. Toto
obdobie sa môže raz predĺžiť.

6. Členovia odvolacej rady sa zaväzujú konať nezávisle a vo
verejnom záujme.

L 331/114

Úradný vestník Európskej únie

SK

Na tento účel vydajú vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o záuj
moch, pričom uvedú, že neexistujú záujmy, ktoré by sa mohli po
važovať za poškodzujúce ich nezávislosť alebo akékoľvek iné
priame alebo nepriame záujmy, ktoré sa by sa mohli považovať
za poškodzujúce ich nezávislosť.
Tieto vyhlásenia sa vydajú každý rok v písomnej forme a zverej
nia sa.

KAPITOLA V
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Článok 60
Odvolania
1.
Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane príslušných
orgánov sa môže odvolať proti rozhodnutiu orgánu pre cenné pa
piere a trhy uvedenému v článkoch 17, 18 a 19 a akémukoľvek
inému rozhodnutiu, ktoré prijal orgán pre cenné papiere a trhy
podľa aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré je určené tej
to osobe, alebo proti rozhodnutiu, ktoré je, hoci vo forme roz
hodnutia určenému inej osobe, v priamom a individuálnom
záujme danej osoby.
Odvolanie spolu s odôvodnením sa predkladá orgánu pre
2.
cenné papiere a trhy písomne do dvoch mesiacov od dátumu oz
námenia rozhodnutia dotknutej osobe alebo ak oznámenie neexi
stuje, odo dňa, keď orgán pre cenné papiere a trhy svoje
rozhodnutie uverejnil.
Odvolacia rada rozhodne o odvolaní do dvoch mesiacov po pred
ložení odvolania.

Článok 61
Žaloba podaná na Súdny dvor Európskej únie
1. Proti rozhodnutiu odvolacej rady alebo rozhodnutiu orgá
nu pre cenné papiere a trh v prípadoch, keď neexistuje právo od
volať sa na odvolaciu radu, možno podať žalobu na Súdny dvor
Európskej únie v súlade s článkom 263 ZFEÚ.
Členské štáty a inštitúcie Únie, ako aj každá fyzická alebo
2.
právnická osoba môžu v súlade s článkom 263 ZFEÚ podať na
Súdny dvor Európskej únie odvolanie proti rozhodnutiam orgá
nu pre cenné papiere a trhy.
3.
V prípade, že orgán pre cenné papiere a trhy má povinnosť
konať a neprijme rozhodnutie, môže sa Súdnemu dvoru Európ
skej únie podať žaloba pre nečinnosť v súlade s článkom 265
ZFEÚ.
4. Od orgánu pre cenné papiere a trhy sa vyžaduje, aby prijal
potrebné opatrenia na dodržanie rozsudku Súdneho dvora Európ
skej únie.
KAPITOLA VI
FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 62
Rozpočet orgánu pre cenné papiere a trhy
1. Príjmy orgánu pre cenné papiere a trhy, ktorý je európskym
orgánom v súlade s článkom 185 nariadenia Rady (ES, Euratom)
č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré
sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1)
(ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), sa skladajú
najmä z akejkoľvek kombinácie týchto zdrojov:
a)

povinných príspevkov vnútroštátnych orgánov verejnej moci
zodpovedných za dohľad nad účastníkmi finančného trhu,
pričom príspevky sa určia podľa vzorca na základe váhy hla
sov stanoveného v článku 3 ods. 3 Protokolu (č. 36) o pre
chodných ustanoveniach. Na účely tohto článku sa článok 3
ods. 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach naď
alej uplatňuje aj po termíne 31. októbra 2014, ktorý je v uve
denom článku stanovený;

b)

dotácie Únie zaúčtovanej do všeobecného rozpočtu Európ
skej únie (oddiel týkajúci sa Komisie);

c)

všetkých poplatkov zaplatených orgánu pre cenné papiere
a trhy v prípadoch uvedených v príslušných nástrojoch prá
va Únie.

Odvolanie predložené podľa odseku 1 nemá odkladný
3.
účinok.
Odvolacia rada však môže pozastaviť uplatňovanie sporného roz
hodnutia, ak sa domnieva, že si to okolnosti vyžadujú.
4.
Ak je odvolanie prípustné, odvolacia rada preskúma, či je
náležite odôvodnené. Odvolacia rada vyzve strany odvolacieho
konania, aby v rámci stanovených lehôt predložili pripomienky
k jej vlastným oznámeniam alebo k oznámeniam iných strán od
volacieho konania. Strany odvolacieho konania majú právo na ús
tnu prezentáciu.
5.
Odvolacia rada môže potvrdiť rozhodnutie, ktoré prijal prí
slušný orgán orgánu pre cenné papiere a trhy, alebo prípad po
stúpiť príslušnému orgánu v rámci orgánu pre cenné papiere
a trhy. Uvedený orgán je viazaný rozhodnutím odvolacej rady
a tento orgán prijme v súvislosti s dotknutým prípadom zmenené
a doplnené rozhodnutie.
6.

Odvolacia rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.

7.
Rozhodnutia, ktoré prijala odvolacia rada, sa odôvodnia
a orgán pre cenné papiere a trhy ich uverejní.
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Medzi výdavky orgánu pre cenné papiere a trhy patria as
2.
poň výdavky na zamestnancov, odmeny, infraštruktúru, odbornú
prípravu a administratívne a prevádzkové výdavky.
3.

Príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

4. Odhady všetkých príjmov a výdavkov orgánu pre cenné pa
piere a trhy sa pripravujú na každý rozpočtový rok zodpoveda
júci kalendárnemu roku a predkladajú sa v rozpočte orgánu pre
cenné papiere a trhy.
(1) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
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Článok 63
Zostavenie rozpočtu
1.
Výkonný riaditeľ do 15. februára každého roka vypracuje
návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov na nasledujúci roz
počtový rok a predloží ho spolu s plánom stavu zamestnancov
riadiacej rade a rade orgánov dohľadu. Rada orgánov dohľadu
každý rok na základe návrhu výkazu, ktorý zostavil výkonný ria
diteľ a schválila riadiaca rada, vypracuje výkaz odhadov príjmov
a výdavkov orgánu pre cenné papiere a trhy na nasledujúci roz
počtový rok. Tento výkaz odhadov vrátane návrhu plánu stavu
zamestnancov predloží rada orgánov dohľadu Komisii do
31. marca. Pred prijatím výkazu odhadov musí návrh vypracova
ný výkonným riaditeľom schváliť riadiaca rada.
2.
Výkaz odhadov predloží Komisia Európskemu parlamentu
a Rade (ďalej spoločne len „rozpočtový orgán“) spolu s návrhom
rozpočtu Európskej únie.
3.
Komisia na základe výkazu odhadov zapracuje do návrhu
rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné
vzhľadom na plán stavu zamestnancov a výšku dotácie, ktorá sa
má účtovať zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade
s článkami 313 a 314 ZFEÚ.
4.
Rozpočtový orgán prijme plán stavu zamestnancov pre or
gán pre cenné papiere a trhy. Rozpočtový orgán schváli rozpoč
tové prostriedky na dotáciu orgánu pre cenné papiere a trhy.
5.
Rozpočet orgánu pre cenné papiere a trhy prijme rada or
gánov dohľadu. Stane sa konečným po záverečnom prijatí vše
obecného rozpočtu Európskej únie. V prípade potreby sa
zodpovedajúcim spôsobom upraví.
6.
Riadiaca rada bezodkladne oznámi rozpočtovému orgánu
svoj zámer vykonať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať význam
ný finančný vplyv na financovanie jeho rozpočtu, najmä každý
projekt týkajúci sa majetku, ako je prenájom alebo kúpa budov.
Informuje o ňom Komisiu. Ak niektorá pobočka rozpočtového
orgánu plánuje vydať stanovisko, v lehote dvoch týždňov od pri
jatia informácií o projekte oznámi orgánu pre cenné papiere a tr
hy svoj zámer vydať takéto stanovisko. Ak orgán pre cenné
papiere a trhy nedostane odpoveď, môže pokračovať v plánova
nej operácii.
7. Počas prvého roka fungovania orgánu pre cenné papier a tr
hy, ktorý sa končí 31. decembra 2011, podlieha financovanie or
gánu pre cenné papiere a trhy zo strany Únie dohode
s rozpočtovým orgánom, ako sa ustanovuje v bode 47 medziin
štitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finanč
nom hospodárení.

Článok 64
Plnenie a kontrola rozpočtu
1.
Výkonný riaditeľ koná ako schvaľujúci úradník a plní roz
počet orgánu pre cenné papiere a trhy.
2. Do 1. marca po ukončení každého rozpočtového roku úč
tovník orgánu pre cenné papiere a trhy predloží účtovníkovi Ko
misie a Dvoru audítorov predbežné účtovné výkazy spolu so
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správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení počas rozpoč
tového roku. Účtovník orgánu pre cenné papiere a trhy pošle
správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení aj členom rady
orgánov dohľadu, Európskemu parlamentu a Rade do 31. marca
nasledujúceho roku.
Účtovník Komisie následne skonsoliduje predbežné účty inštitú
cií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 naria
denia o rozpočtových pravidlách.
3.
Výkonný riaditeľ po tom, ako dostane pripomienky Dvora
audítorov k predbežným účtovným výkazom orgánu pre cenné
papiere a trhy v súlade s článkom 129 nariadenia o rozpočtových
pravidlách, konajúc na vlastnú zodpovednosť, zostaví účtovnú zá
vierku orgánu pre cenné papiere a trhy a predloží ju na posúde
nie riadiacej rade.
4.
Riadiaca rada predloží stanovisko k účtovnej závierke orgá
nu pre cenné papiere a trhy.
5.
Výkonný riaditeľ predloží túto účtovnú závierku spolu so
stanoviskom riadiacej rady do 1. júla po ukončení rozpočtového
roku členom rady orgánov dohľadu, Európskemu parlamentu, Ra
de, Komisii a Dvoru audítorov.
6.

Účtovná závierka sa uverejní.

7.
Výkonný riaditeľ pošle Dvoru audítorov odpoveď na jeho
pripomienky do 30. septembra. Kópiu tejto odpovede pošle aj ria
diacej rade a Komisii.
8.
Výkonný riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na po
žiadanie a podľa ustanovenia v článku 146 ods. 3 nariadenia
o rozpočtových pravidlách všetky informácie potrebné na bez
problémové uplatnenie postupu udeľovania absolutória na daný
rozpočtový rok.
9.
Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej na zá
klade kvalifikovanej väčšiny pred 15. májom roku N + 2 udelí or
gánu pre cenné papiere a trhy absolutórium za plnenie rozpočtu
vrátane príjmov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a od
príslušných orgánov za rozpočtový rok N.

Článok 65
Finančné pravidlá
Finančné pravidlá uplatniteľné na orgán pre cenné papiere a trhy
prijme riadiaca rada po porade s Komisiou. Tieto pravidlá sa ne
môžu odchyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom)
č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom
nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES,
Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťa
hujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), pokiaľ
si to nevyžadujú osobitné prevádzkové potreby na fungovanie or
gánu pre cenné papiere a trhy a iba s predchádzajúcim súhlasom
Komisie.
(1) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
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Článok 66
Opatrenia proti podvodom
1.
Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákon
ným činnostiam sa na orgán pre cenné papiere a trhy bez obme
dzenia uplatňuje nariadenie (ES) č. 1073/1999.
2. Orgán pre cenné papiere a trhy pristúpi k medziinštitucio
nálnej dohode, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní vykonáva
ných OLAF-om, a bezodkladne prijme náležité ustanovenia pre
všetkých zamestnancov orgánu pre cenné papiere a trhy.
3. V rozhodnutiach a dohodách o financovaní a z nich vyplý
vajúcich vykonávacích nástrojoch sa výslovne ustanovuje, že
Dvor audítorov a OLAF môžu v prípade potreby vykonať kon
troly na mieste u príjemcov peňažných prostriedkov vyplatených
orgánom pre cenné papiere a trhy, ako aj zamestnancov zodpo
vedných za prideľovanie týchto finančných prostriedkov.
KAPITOLA VII
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 67
Výsady a imunity
Na orgán pre cenné papiere a trhy a jeho zamestnancov sa uplat
ňuje Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie pri
pojený k Zmluve o Európskej únii a k ZFEÚ.
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spôsobil alebo ktoré spôsobili jeho zamestnanci pri plnení svo
jich povinností. Súdny dvor Európskej únie má jurisdikciu pre
každý spor týkajúci sa nápravy takejto škody.
2. Osobná finančná zodpovednosť a disciplinárna zodpoved
nosť zamestnancov orgánu pre cenné papiere a trhy voči orgánu
pre cenné papiere a trhy sa riadi príslušnými ustanoveniami uplat
ňovanými na zamestnancov orgánu pre cenné papiere a trhy.
Článok 70
Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo
1. Členovia rady orgánov dohľadu a riadiacej rady, výkonný
riaditeľ a zamestnanci orgánu pre cenné papiere a trhy vrátane
úradníkov vyslaných členskými štátmi na dočasnom základe
a všetky ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pre orgán pre cenné pa
piere a trhy na zmluvnom základe, podliehajú požiadavkám za
chovávať služobné tajomstvo podľa článku 339 ZFEÚ
a príslušných ustanovení v právnych predpisoch Únie aj v prípa
de skončenia ich funkčných povinností.
Uplatňuje sa na nich článok 16 služobného poriadku.
V súlade so služobným poriadkom je zamestnanec po ukončení
služobného pomeru naďalej viazaný povinnosťou správať sa
čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie určitých funkcií alebo
výhod.
Členské štáty, inštitúcie alebo orgány Únie ani žiadne iné verejné
či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať zamestnancov or
gánu pre cenné papiere a trhy pri plnení ich úloh.

Článok 68
Zamestnanci
1.
Na zamestnancov orgánu pre cenné papiere a trhy vrátane
jeho výkonného riaditeľa a predsedu sa uplatňuje služobný poria
dok, podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov a pra
vidlá prijaté spoločne s inštitúciami Únie na účel ich uplatňovania.
2.
Riadiaca rada po dohode s Komisiou prijme potrebné vyko
návacie opatrenia v súlade s ustanoveniami uvedenými v člán
ku 110 služobného poriadku.
3.
Orgán pre cenné papiere a trhy vo vzťahu k všetkým svo
jim zamestnancom vykonáva právomoci zverené menovaciemu
orgánu na základe služobného poriadku a orgánu oprávnenému
na uzatváranie zmlúv podľa podmienok zamestnávania ostatných
zamestnancov.
4.
Riadiaca rada prijme ustanovenia s cieľom umožniť dočas
né vyslanie vnútroštátnych expertov z členských štátov do orgá
nu pre cenné papiere a trhy.
Článok 69
Zodpovednosť orgánu pre cenné papiere a trhy
1.
Orgán pre cenné papiere a trhy v prípade nezmluvnej zod
povednosti nahradí v súlade so všeobecnými zásadami spoločný
mi pre právne poriadky členských štátov všetky škody, ktoré

2.
Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje
trestné právo, žiadne dôverné informácie, ktoré dostanú osoby
uvedené v odseku 1 pri plnení svojich povinností, nemôžu byť
prezradené inej osobe alebo orgánu s výnimkou informácií
v súhrnnej alebo zovšeobecnenej forme, aby jednotlivých účast
níkov finančného trhu nebolo možné identifikovať.
Okrem toho povinnosti na základe odseku 1 a prvého pododse
ku tohto odseku nebránia orgánu pre cenné papiere a trhy a vnú
troštátnym orgánom dohľadu použiť informácie na presadzovanie
aktov uvedených v článku 1 ods. 2, a najmä pri právnych kona
niach na prijatie rozhodnutí.
3. Odseky 1 a 2 nebránia orgánu pre cenné papiere a trhy vy
mieňať si informácie s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v súlade
s týmto nariadením a ostatnými právnymi predpismi Únie uplat
ňovanými na účastníkov finančného trhu.
Tieto informácie podliehajú podmienkam zachovávania služob
ného tajomstva uvedeným v odsekoch 1 a 2. Orgán pre cenné pa
piere a trhy v rokovacom poriadku stanoví praktické ustanovenia
na vykonávanie pravidiel zachovávania dôvernosti uvedených
v odsekoch 1 a 2.
4. Orgán pre cenné papiere a trhy uplatňuje rozhodnutie Ko
misie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, kto
rým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (1).
(1) Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.
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Článok 71

Článok 75

Ochrana údajov

Účasť tretích krajín

Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov
týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa smernice
95/46/ES alebo povinností orgánu pre cenné papiere a trhy týka
júce sa spracovania osobných údajov podľa nariadenia (ES)
č. 45/2001 pri plnení svojich povinností.

1.
Na práci orgánu pre cenné papiere a trhy sa môžu zúčastniť
aj tretie krajiny, ktoré uzatvorili dohody s Úniou, čím prijali práv
ne predpisy Únie v oblastiach pôsobnosti orgánu pre cenné pa
piere a trhy uvedené v článku 1 ods. 2 a uplatňujú ich.

Článok 72
Prístup k dokumentom
1.
Na dokumenty, ktoré sú v držbe orgánu pre cenné papiere
a trhy, sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.
2. Riadiaca rada prijme do 31. mája 2011 praktické opatrenia
na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.
3. Rozhodnutia, ktoré orgán pre cenné papiere a trhy prijal na
základe článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001, môžu byť podľa
potreby predmetom sťažnosti podanej ombudsmanovi alebo ko
nania pred Súdnym dvorom Európskej únie po odvolaní predlo
ženom odvolacej rade v súlade s podmienkami ustanovenými
v článkoch 228 a 263 ZFEÚ.
Článok 73
Opatrenia týkajúce sa jazykov
1.
Na orgán pre cenné papiere a trhy sa uplatňuje nariadenie
Rady č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom
spoločenstve (1).
2.
Riadiaca rada rozhodne o vnútornom jazykovom režime
orgánu pre cenné papiere a trhy.
3.
Prekladateľské služby potrebné na fungovanie orgánu pre
cenné papiere a trhy poskytne Prekladateľské stredisko pre orgá
ny Európskej únie.
Článok 74
Dohoda o ústredí
Potrebné ustanovenia týkajúce sa ubytovania, ktoré sa má zabez
pečiť pre orgán pre cenné papiere a trhy v členskom štáte, v kto
rom sa nachádza jeho sídlo, a zariadenia, ktoré má dať tento
členský štát k dispozícii, ako aj osobitné pravidlá uplatňované
v tomto členskom štáte na výkonného riaditeľa, členov riadiacej
rady, zamestnancov orgánu pre cenné papiere a trhy a ich rodin
ných príslušníkov sa ustanovujú v dohode o ústredí medzi orgá
nom pre cenné papiere a trhy a daným členským štátom
uzatvorenej po získaní súhlasu riadiacej rady.
Členský štát poskytne najlepšie možné podmienky na zaistenie
riadneho fungovania orgánu pre cenné papiere a trhy vrátane
viacjazyčného európsky orientovaného vzdelávania a vhodných
dopravných spojení.
(1) Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.

2.
Orgán pre cenné papiere a trhy môže spolupracovať s kra
jinami uvedenými v odseku 1, ktoré uplatňujú právne predpisy
uznané za rovnocenné v oblastiach pôsobnosti orgánu pre cenné
papiere a trhy a uvedené v článku 1 ods. 2, ako sa ustanovuje
v medzinárodných dohodách uzatvorených Úniou v súlade s člán
kom 216 ZFEÚ.
3.
Na základe príslušných ustanovení dohôd uvedených v od
sekoch 1 a 2 sa musia prijať opatrenia, ktorými sa špecifikuje
najmä charakter, rozsah a procedurálne aspekty zapojenia týchto
krajín uvedených v odseku 1 do práce orgánu pre cenné papiere
a trhy vrátane ustanovení týkajúcich sa finančných príspevkov
a zamestnancov. Môžu sa v nich ustanoviť podmienky zastúpe
nia v postavení pozorovateľa v rade orgánov dohľadu, ale musí sa
zaistiť, že tieto krajiny sa nezúčastnia na rozhovoroch týkajúcich
sa jednotlivých účastníkov finančného trhu, s výnimkou prípa
dov, keď existuje priamy záujem.

KAPITOLA VIII
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 76
Prípravné opatrenia
1.
Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a do zriadenia
orgánu pre cenné papiere a trhy, CESR úzko spolupracuje s Ko
misiou na príprave nahradenia CESR orgánom pre cenné papiere
a trhy.
2.
Po zriadení orgánu pre cenné papiere a trhy Komisia zod
povedá za administratívne zriadenie a počiatočnú administratív
nu prevádzku orgánu pre cenné papiere a trhy, až kým orgán pre
cenné papiere a trhy nevymenuje výkonného riaditeľa.
Komisia môže na tento účel až do času, keď výkonný riaditeľ pre
vezme svoje povinnosti na základe vymenovania radou orgánov
dohľadu v súlade článkom 51, dočasne poveriť jedného úradníka,
aby plnil funkcie výkonného riaditeľa. Toto obdobie je obmedze
né na čas potrebný na vymenovanie výkonného riaditeľa orgánu
pre cenné papiere a trhy.
Dočasný výkonný riaditeľ môže schvaľovať všetky platby, na kto
ré sa vzťahujú úvery poskytnuté v rozpočte orgánu pre cenné pa
piere a trhy, pokiaľ sú schválené riadiacou radou, a môže uzatvárať
zmluvy vrátane pracovných zmlúv na základe prijatia plánu sta
vu zamestnancov.
3. Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté právomoci rady orgánov do
hľadu a riadiacej rady.
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4. Orgán pre cenné papiere a trhy sa považuje za právneho ná
stupcu CESR. Ku dňu zriadenia orgánu pre cenné papiere a trhy
sa všetky aktíva a pasíva a všetky neuzavreté činnosti CESR auto
maticky prevedú na orgán pre cenné papiere a trhy. CESR zostaví
výkaz poskytujúci obraz o konečnom stave jeho aktív a pasív ku
dňu uvedeného prevodu. Tento výkaz preveria a schvália CESR
a Komisia.
Článok 77
Prechodné ustanovenia týkajúce sa zamestnancov

Článok 81
Preskúmanie
1.
Komisia do 2. januára 2014 a následne každé tri roky uve
rejní všeobecnú správu o skúsenostiach získaných v dôsledku fun
govania orgánu pre cenné papiere a trhy a postupov ustanovených
v tomto nariadení. V tejto správe sa okrem iného vyhodnotí:
a)

1.
Odchylne od ustanovení článku 68 všetky pracovné zmlu
vy a dohody o vyslaní, ktoré uzatvoril CESR alebo jeho sekreta
riát a ktoré sú platné 1. januára 2011, sú platné do dátumu
uplynutia ich platnosti. Nemôžu sa predĺžiť.
2.
Všetkým zamestnancom, ktorí majú zmluvy uvedené v od
seku 1, sa ponúkne možnosť uzatvoriť dočasnú pracovnú zmlu
vu podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných
zamestnancov na rôznych stupňoch, ako sa vymedzujú v pláne
stavu zamestnancov.
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konvergencia postupov dohľadu dosiahnutú príslušnými
orgánmi;
i)

konvergencia v oblasti funkčnej nezávislosti príslušných
orgánov a v oblasti predpisov, ktoré sú rovnocenné so
správou a riadením podniku;

ii)

nestrannosť, objektívnosť a autonómnosť orgánu pre
cenné papiere a trhy;

b)

fungovanie kolégií orgánov dohľadu;

Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa vykoná interný vý
ber obmedzený na zamestnancov, ktorí majú zmluvy s CESR ale
bo jeho sekretariátom. Výber vykoná orgán oprávnený na
uzatváranie zmlúv s cieľom skontrolovať schopnosť, účinnosť
a bezúhonnosť osôb, ktoré sa majú prijať. Pri internom výbero
vom konaní sa v plnej miere zohľadnia zručnosti a skúsenosti pre
ukázané pri výkone úloh jednotlivcom pred jeho prijatím.

c)

pokrok dosiahnutý v rámci konvergencie v oblastiach pred
chádzania krízam, krízového riadenia a riešenia kríz, ako aj
mechanizmov financovania Únie;

d)

úloha orgánu pre cenné papiere a trhy, pokiaľ ide o systémo
vé riziko;

3.
V závislosti od druhu a stupňa funkcie, ktorú majú vykoná
vať, sa úspešným kandidátom ponúkne dočasná pracovná zmluva
v trvaní zodpovedajúcom aspoň času zostávajúcemu na základe
predchádzajúcej zmluvy.

e)

uplatňovanie
v článku 38;

f)

uplatňovanie záväznej mediácie ustanovenej v článku 19.

4.
Príslušné vnútroštátne predpisy týkajúce sa pracovných
zmlúv a iné príslušné nástroje sa naďalej uplatňujú na zamestnan
cov s predchádzajúcimi zmluvami, ktorí sa rozhodli nepožiadať
o dočasné pracovné zmluvy alebo ktorým neboli ponúknuté do
časné pracovné zmluvy v súlade s odsekom 2.

2.

bezpečnostnej

doložky

ustanovenej

V správe uvedenej v odseku 1 sa ďalej preskúma, či:

a)

je vhodné pokračovať v oddelenom dohľade nad bankovníc
tvom, poisťovníctvom, dôchodkovým poistením zamestnan
cov, cennými papiermi a finančnými trhmi;

b)

je vhodné vykonávať obozretný dohľad a kontrolu obchod
nej činnosti oddelene alebo prostredníctvom toho istého or
gánu dohľadu;

c)

je vhodné zjednodušiť a posilniť štruktúru ESFS s cieľom zvý
šiť súdržnosť medzi makroúrovňou a mikroúrovňou a me
dzi ESA;

d)

je vývoj ESFS v súlade s vývojom vo svete;

e)

sú rozmanitosť a excelentnosť v rámci ESFS na dostatočnej
úrovni;

f)

je zodpovednosť a transparentnosť v súvislosti s požiadavka
mi na zverejňovanie informácií primeraná;

g)

sú zdroje orgánu pre cenné papiere a trhy primerané na pl
nenie jeho povinností;

Článok 78
Vnútroštátne ustanovenia
Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie účinné
ho uplatňovania tohto nariadenia.
Článok 79
Zmeny a doplnenia
Rozhodnutie č. 716/2009/ES sa týmto mení a dopĺňa tak, že
CESR sa vypúšťa zo zoznamu príjemcov uvedeného v oddiele
B prílohy k uvedenému rozhodnutiu.
Článok 80
Zrušenie
Rozhodnutie Komisie 2009/77/ES, ktorým sa zriaďuje CESR, sa
týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2011.
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h) je vhodné zachovať sídlo orgánu pre cenné papiere a trhy ale
bo premiestniť ESA na jedno miesto, aby sa medzi nimi za
bezpečila lepšia koordinácia.
3.
Pokiaľ ide o otázku priameho dohľadu nad inštitúciami ale
bo infraštruktúrami s celoeurópskym dosahom a s prihliadnutím
na trhový vývoj, Komisia vypracuje výročnú správu o vhodnosti
poverenia orgánu pre cenné papiere a trhy ďalšími povinnosťami
dohľadu v tejto oblasti.
Správa a prípadne všetky sprievodné návrhy sa predložia
4.
Európskemu parlamentu a Rade.
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Článok 82
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2011 s výnimkou článku 76 a člán
ku 77 ods. 1 a 2, ktoré sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia jeho
účinnosti.
Orgán pre cenné papiere a trhy sa zriadi 1. januára 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Štrasburgu 24. novembra 2010
Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

J. BUZEK

O. CHASTEL

L 331/120

Úradný vestník Európskej únie

SK

15.12.2010

SMERNICE




SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/78/EÚ
z 24. novembra 2010,
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES,
2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti
s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho
orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)
a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)
(Text s významom pre EHP)

v rámci ktorých mnohé finančné inštitúcie podnikajú cez
hranične. Kríza odhalila nedostatky v oblastiach spoluprá
ce, koordinácie, konzistentného uplatňovania práva Únie
a v dôvere medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 50, článok 53 ods. 1 a články 62 a 114,
(2)

Európsky parlament v niekoľkých uzneseniach pred a po
čas finančnej krízy vyzval na prehĺbenie integrácie európ
skeho dohľadu, aby sa zabezpečili skutočne rovnaké
podmienky pre všetky zúčastnené strany na úrovni Únie
a aby sa zohľadnila prehlbujúca sa integrácia finančných tr
hov v Únii (vo svojom uznesení z 13. apríla 2000 o ozná
mení Komisie o realizácii rámca pre finančné trhy: akčný
plán, z 21.novembra 2002 o pravidlách dohľadu nad obo
zretným podnikaním v Európskej únii, z 11. júla 2007
o politike finančných služieb (2005 – 2010) – Biela kniha,
z 23.septembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o za
isťovacích fondoch a private equity, z 9. októbra 2008 s od
porúčaniami pre Komisiu o nadviazaní na Lamfalussyho
proces: systém dohľadu v budúcnosti, a vo svojich pozí
ciách z 22. apríla 2009 o zmenenom a doplnenom návr
hu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí
a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
a z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho par
lamentu a Rady o ratingových agentúrach).

(3)

Komisia v novembri 2008 poverila skupinu na vysokej
úrovni vedenú pánom Jacquesom de Larosièrom, aby na
vrhla odporúčania, ako posilniť európske mechanizmy do
hľadu tak, aby nimi boli občania lepšie chránení a aby sa
obnovila dôvera k finančnému systému. Vo svojej závereč
nej správe predloženej 25. februára 2009 („de Larosièrova
správa“) odporučila skupina na vysokej úrovni posilniť rá
mec dohľadu s cieľom znížiť riziko a závažnosť finančných
kríz v budúcnosti. V správe sa odporúčali ďalekosiahle re
formy štruktúry dohľadu finančného sektora v rámci Únie.
V Larosièrovej správe sa takisto odporúčalo, aby sa vytvo
ril Európsky systém orgánov pre finančný dohľad (ESFS),
ktorý by tvorili tri Európske orgány dohľadu (ESA) – jeden
pre každý zo sektorov bankovníctva, cenných papierov
a poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov
– a Európsky výbor pre systémové riziká.

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál
neho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Finančná kríza v rokoch 2007 a 2008 odhalila závažné ne
dostatky vo finančnom dohľade, a to tak v konkrétnych
prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako
celkom. Vnútroštátne orientované modely dohľadu zaostá
vajú za finančnou globalizáciou a integrovanou a vzájom
ne prepojenou realitou európskych finančných trhov,

(1) Stanovisko z 18. marca 2010 (Ú. v. EÚ C 87, 1.4.2010, s. 1).
(2) Stanovisko z 18. marca 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestní
ku).
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 (zatiaľ neuve
rejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. novembra
2010.
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(4)

Komisia vo svojom oznámení zo 4. marca 2009 s názvom
Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe navrhla pred
loženie návrhov právnych predpisov, na základe ktorých
sa vytvorí ESFS, a vo svojom oznámení z 27. mája
2009 s názvom Európsky finančný dohľad podrobnejšie
opísala možnú štruktúru tohto nového rámca dohľadu.

(5)

Európska rada vo svojich záveroch zo zasadnutia, ktoré sa
konalo 18. a 19. júna 2009, odporučila, aby sa vytvoril Eu
rópsky systém orgánov pre finančný dohľad, ktorý budú
tvoriť tri nové ESA. Systém by sa mal zameriavať na zvý
šenie kvality a konzistentnosti vnútroštátneho dohľadu,
posilnenie dohľadu nad cezhraničnými skupinami a na vy
tvorenie jednotného európskeho súboru pravidiel platné
ho pre všetky finančné inštitúcie na vnútornom trhu.
Zdôraznila, že ESA by mali mať právomoci aj v oblasti do
hľadu nad ratingovými agentúrami, a vyzvala Komisiu, aby
pripravila konkrétne návrhy zamerané na to, ako by ESFS
mohol zohrávať významnú úlohu v krízových situáciách.

(6)

Komisia prijala 23. septembra 2009 návrhy troch naria
dení, ktorými sa zriaďuje ESFS vrátane zriadenia troch ESA.

(7)

Na to, aby ESFS fungoval efektívne, sú potrebné zmeny
právnych aktov Únie v oblasti pôsobnosti týchto troch
ESA. Takéto zmeny sa týkajú vymedzenia rozsahu určitých
právomocí ESA, integrácie určitých právomocí zavedených
v právnych aktoch Únie a zmien a doplnení na zaistenie
hladkého a efektívneho fungovania ESA v rámci ESFS.

(8)

Zriadenie troch ESA by malo sprevádzať vypracovanie jed
notného súboru pravidiel s cieľom zaistiť jednotnú harmo
nizáciu a jednotné uplatňovanie, a tým prispieť
k efektívnejšiemu fungovaniu vnútorného trhu.

(9)

Podľa nariadení, ktorými sa zriaďuje ESFS, môžu ESA v ob
lastiach konkrétne vymedzených príslušnými právnymi
predpismi vypracovať návrh technických predpisov, ktorý
bude predložený Komisii na prijatie podľa článkov 290
a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) pro
stredníctvom delegovaných alebo vykonávacích aktov.
V tejto smernici by sa mal určiť prvý súbor takýchto obla
stí, no nemalo by ňou byť dotknuté pridanie ďalších obla
stí v budúcnosti.

(10)

Príslušnými právnymi predpismi by sa mali vymedziť tie
oblasti, v ktorých majú ESA právomoc vypracúvať návrhy
technických predpisov a spôsob, akým by mali byť prijí
mané. V prípade delegovaných aktov by sa v príslušných
právnych predpisoch mali stanoviť prvky, podmienky
a špecifikácie v súlade s článkom 290 ZFEÚ.
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(11)

Identifikácia oblastí pre technické predpisy by mala nasto
liť náležitú rovnováhu medzi vytvorením jednotného sú
boru harmonizovaných pravidiel a zamedzením tomu, aby
to neprimerane komplikovalo reguláciu a presadzovanie.
Mali by sa vybrať len tie oblasti, v ktorých konzistentné
technické pravidlá významnou mierou a účinne prispejú
k dosiahnutiu cieľov príslušných právnych predpisov, a zá
roveň zabezpečia, aby Európsky parlament, Rada a Komi
sia prijímali politické rozhodnutia v súlade so svojimi
zaužívanými postupmi.

(12)

Otázky podliehajúce technickým predpisom by mali byť či
sto technické, pričom ich vypracovanie vyžaduje odborné
znalosti expertov v oblasti dohľadu. Technické predpisy
prijaté ako delegované akty by mali ďalej rozvíjať, spresňo
vať a určovať podmienky konzistentnej harmonizácie pra
vidiel zahrnutých v základných nástrojoch prijatých
Európskym parlamentom a Radou, ktorými sa dopĺňajú
alebo menia niektoré nepodstatné prvky legislatívneho ak
tu. Technické predpisy prijaté ako vykonávacie akty by
mali stanovovať podmienky na jednotné uplatňovanie
právne záväzných aktov Únie. Technické predpisy by ne
mali zahŕňať možnosť politických rozhodnutí.

(13)

V prípade regulačných technických predpisov je vhodné
zaviesť postup stanovený v článkoch 10 až 14 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010
z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán
dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (1), nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010
z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán
dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov) (2), a nariadenia Európskeho par
lamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010,
ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky or
gán pre cenné papiere a trhy) (3). Vykonávacie technické
predpisy by mali byť prijaté v súlade s postupom uvede
ným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariade
nia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
Európska rada schválila tzv. Lamfalussyho štvorúrovňový
prístup na zefektívnenie a zvýšenie transparentnosti regu
lačného postupu pri finančných právnych predpisoch
Únie. Komisia je splnomocnená prijímať opatrenia úrovne
2 v mnohých oblastiach a v súčasnosti je účinných veľa na
riadení a smerníc Komisie úrovne 2. V prípadoch, keď sa
navrhujú regulačné technické predpisy, ktoré majú ďalej
rozvíjať, upresňovať alebo určovať podmienky uplatňova
nia takýchto opatrení úrovne 2, mali by sa tieto predpisy
prijímať len vtedy, keď už bolo príslušné opatrenie úrovne
2 prijaté, pričom by mali spadať do rozsahu opatrení úrov
ne 2.

(1) Pozri stranu 12 tohto úradného vestníka.
(2) Pozri stranu 48 tohto úradného vestníka.
(3) Pozri stranu 84 tohto úradného vestníka.
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(14)

Záväzné technické predpisy prispievajú k jednotnému sú
boru pravidiel pre právne predpisy v oblasti finančných
služieb, ako ju schválila Európska rada vo svojich záveroch
z júna 2009. Vzhľadom na to, že určité požiadavky nie sú
v súčasnosti v legislatívnych aktoch Únie plne harmonizo
vané, a v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti v rámci
dohľadu by záväzné technické predpisy, ktoré rozvíjajú,
upresňujú alebo určujú podmienky uplatňovania týchto
požiadaviek, nemali brániť členským štátom v tom, aby
mohli požadovať dodatočné informácie alebo stanovovať
prísnejšie požiadavky. Technické predpisy by teda mali
členským štátom umožňovať takýto postup v konkrétnych
oblastiach, ak sa v uvedených legislatívnych aktoch takáto
možnosť ustanovuje.

(15)

Ako sa uvádza v nariadeniach, ktorými sa zriaďuje ESFS,
pred predložením technických predpisov Komisii by ESA
mali podľa potreby vykonať otvorené verejné konzultácie
k týmto predpisom a analyzovať možné, s nimi súvisiace
náklady a prínosy.

(16)

Ak by boli náklady na bezodkladné vykonanie technických
predpisov nadmerne vysoké v porovnaní so súvisiacimi
prínosmi, mohli by sa v technických predpisoch ustanoviť
prechodné opatrenia podliehajúce primeraným lehotám.

(17)

Nariadeniami, ktorými sa zriaďuje ESFS, sa ustanovuje me
chanizmus na urovnávanie sporov medzi príslušnými vnú
troštátnymi orgánmi. Ak príslušný orgán nesúhlasí
s postupom alebo obsahom konania alebo nekonania iné
ho príslušného orgánu v oblastiach vymedzených v práv
nych aktoch Únie v súlade s nariadením (EÚ) č. 1093/2010,
nariadením (EÚ) č. 1094/2010 a nariadením (EÚ)
č. 1095/2010, v ktorých sa na základe právnych predpi
sov vyžaduje spolupráca, koordinácia alebo spoločné roz
hodovanie príslušných vnútroštátnych orgánov z viac ako
jedného členského štátu, ESA by mali byť schopné na žia
dosť jedného z dotknutých príslušných orgánov pomôcť
týmto orgánom dosiahnuť dohodu v lehote stanovenej
ESA, ktoré by mali zohľadniť príslušné lehoty v príslušných
právnych predpisoch, ako aj naliehavosť a zložitosť sporu.
V prípade, že takýto spor pretrváva, mali by byť ESA
schopné vec urovnať.

(18)

V nariadeniach, ktorými sa zriaďujú ESA sa vyžaduje, aby
sa v sektorových právnych predpisoch konkretizovali prí
pady, kedy sa môže uplatniť mechanizmus urovnania spo
rov medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V tejto
smernici by sa mal určiť prvý súbor takýchto prípadov, pri
čom by ňou nemalo byť dotknuté doplnenie ďalších prípa
dov v budúcnosti. Táto smernica by tiež nemala ESA brániť
v tom, aby konali v súlade s ostatnými právomocami ani
aby plnili úlohy, ktoré sa stanovujú v nariadeniach o ich
zriadení,
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vrátane nezáväznej mediácie a prispievania ku konzistent
nému, účinnému a efektívnemu uplatňovaniu právnych
aktov Únie. Okrem toho v tých oblastiach, kde už určitá
forma nezáväzného procesu mediácie v príslušných práv
nych aktoch existuje alebo kde sú už stanovené lehoty pre
spoločné rozhodnutia, ktoré má prijať jeden alebo niekoľ
ko príslušných vnútroštátnych orgánov, budú potrebné
zmeny a doplnenia s cieľom zaistiť zrozumiteľnosť a mini
málne narušenie procesu pri dosahovaní spoločného roz
hodnutia, ale aj také, ktoré sú potrebné na to, aby ESA
mohli riešiť spory. Záväzný postup urovnávania sporov je
určený na riešenie situácií, v ktorých príslušné vnútroštát
ne orgány nedokážu medzi sebou vyriešiť procesné alebo
vecné otázky súvisiace s dodržiavaním právnych aktov
Únie.

(19)

V tejto smernici by sa preto mali vymedziť situácie, v kto
rých bude potrebné vyriešiť procesnú alebo vecnú otázku
týkajúcu sa súladu s právom Únie a príslušné vnútroštátne
orgány nie sú schopné túto vec vyriešiť sami. V takejto si
tuácii by jeden z dotknutých príslušných vnútroštátnych
orgánov mal mať možnosť predložiť túto vec dotknutému
Európskemu orgánu dohľadu. Európsky orgán dohľadu by
mal konať v súlade s nariadením, ktorým bol zriadený,
a touto smernicou. Dotknutý Európsky orgán dohľadu by
mal byť schopný požadovať, aby dotknuté príslušné orgá
ny prijali konkrétne kroky alebo sa prijímania krokov
zdržali v záujme vyriešenia danej veci a zabezpečenia do
držiavania práva Únie, a to so záväzným účinkom pre do
tknuté príslušné orgány. V prípadoch, keď príslušné právne
akty Únie dávajú členským štátom priestor na uváženie, by
rozhodnutia Európskeho orgánu dohľadu nemali nahrá
dzať právomoc vnútroštátnych orgánov v súlade s právom
Únie.

(20)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo
14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových
inštitúcií (1) sa ustanovuje mediácia alebo spoločné roz
hodnutia, pokiaľ ide určenie významných pobočiek na
účely členstva v kolégiu pre dohľad, validáciu modelov
a hodnotenie rizík pre skupinu. Vo všetkých týchto obla
stiach by sa v zmenách a doplneniach malo jasne uvádzať,
že v prípade sporu trvajúceho počas určitej doby môže Eu
rópsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)
spor vyriešiť podľa postupu opísaného v nariadení (EÚ)
č. 1093/2010. Tento prístup jasne hovorí, že vzhľadom na
to, že Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre ban
kovníctvo) by nemal nahrádzať príslušné orgány pri vyko
návaní právomocí v súlade s právom Únie, malo by byť
možné spory riešiť a spoluprácu posilniť ešte pred prijatím
alebo vydaním konečného rozhodnutia inštitúcii.

(1) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.
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S cieľom zaistiť hladký prenos terajších úloh Výboru eu
rópskych orgánov bankového dohľadu, Výboru európ
skych
orgánov
dohľadu
nad
poisťovníctvom
a dôchodkovým poistením zamestnancov a Výboru európ
skych regulačných orgánov cenných papierov na nové ESA
by sa v príslušných právnych predpisoch odkazy na tieto
výbory mali nahradiť odkazom na Európsky orgán dohľa
du (Európsky orgán pre bankovníctvo), Európsky orgán
dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov) a Európsky orgán dohľadu (Eu
rópsky orgán pre cenné papiere a trhy).

Na to, aby nový rámec ustanovený v ZFEÚ nadobudol plnú
účinnosť, je potrebné, aby sa vykonávacie právomoci na
vrhnuté podľa článku 202 Zmluvy o založení Európskeho
spoločenstva (Zmluvy o ES) prispôsobili a nahradili vhod
nými ustanoveniami v súlade s článkami 290 a 291 ZFEÚ.
Toto preskúmanie by sa malo ukončiť do troch rokov od
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a ostávajúce
právomoci udelené podľa článku 202 Zmluvy o ES by sa
uvedeným dňom mali prestať uplatňovať.

(23)

Zosúladenie komitologických postupov so ZFEÚ a kon
krétne s jej článkami 290 a 291 by sa malo uskutočniť na
individuálnom základe. S cieľom zohľadniť technický vý
voj na finančných trhoch a špecifikovať požiadavky usta
novené v smerniciach zmenených a doplnených touto
smernicou by Komisia mala byť splnomocnená na prijatie
delegovaných aktov v súlade s článkom 290 ZFEÚ.

(24)

Európsky parlament a Rada by mali mať možnosť vzniesť
voči delegovanému aktu námietku do troch mesiacov odo
dňa jeho oznámenia. V oblastiach spôsobujúcich vážne
obavy by malo byť možné z iniciatívy Európskeho parla
mentu alebo Rady toto obdobie predĺžiť o tri mesiace. Eu
rópsky parlament a Rada by taktiež mali mať možnosť sa
navzájom informovať o svojom zámere nevzniesť námiet
ku. Takéto skoré prijatie delegovaných aktov je mimoriad
ne vhodné, keď treba splniť lehoty, napríklad ak
v základnom akte existujú pre Komisiu harmonogramy na
prijatie delegovaných aktov.

(25)

(26)

Vo vyhlásení (č. 39) k článku 290 ZFEÚ, ktoré je pripojené
k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá pri
jala Lisabonskú zmluvu, konferencia vzala na vedomie zá
mer Komisie naďalej konzultovať s odborníkmi, ktorých
vymenovali členské štáty, pri príprave návrhov delegova
ných aktov v oblasti finančných služieb v súlade so zauží
vanou praxou.

Nová štruktúra dohľadu vytvorená prostredníctvom ESFS
si vyžiada, aby príslušné vnútroštátne orgány úzko spolu
pracovali s ESA. Prostredníctvom zmien a doplnení prí
slušných právnych predpisov by sa malo zaistiť, aby
neexistovali právne prekážky týkajúce sa plnenia povin
nosti vymieňať si informácie, ktorá je zahrnutá v nariade
niach, ktorými sa zriaďujú ESA.
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(27)

Na informácie poskytované príslušným orgánom a ESA
alebo ESRB, alebo vymieňané medzi nimi, by sa mala vzťa
hovať povinnosť služobného tajomstva, ktorej podliehajú
osoby v súčasnosti alebo v minulosti zamestnané prísluš
nými orgánmi, ktoré tieto informácie dostávajú.

(28)

V nariadeniach, ktorými sa zriaďujú ESA, sa ustanovuje, že
ESA môžu nadväzovať kontakty s orgánmi dohľadu z tre
tích krajín a pomáhať pri príprave rozhodnutí o rovnocen
nosti týkajúcich sa systémov dohľadu v tretích krajinách.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES
z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (1)
a smernica 2006/48/ES by sa mali zmeniť a doplniť tak,
aby umožňovali ESA uzatvárať dohody o spolupráci s tre
tími krajinami a vymieňať si informácie, pokiaľ tieto tretie
krajiny môžu poskytnúť záruky týkajúce sa zachovania
služobného tajomstva.

(29)

Povinnosť, ktorá sa v súčasnosti týka každého príslušného
vnútroštátneho orgánu, a to mať jeden konsolidovaný zoz
nam alebo register pre každú kategóriu finančných inšti
túcií v Únii, zlepší transparentnosť a je vhodnejšia
v kontexte jednotného finančného trhu. Úlohou ESA by
malo byť zriadenie, uverejnenie a pravidelná aktualizácia
registrov a zoznamov finančných subjektov v rámci Únie.
Týka sa to zoznamu povolení úverových inštitúcií udeľo
vaných príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, registra všet
kých investičných spoločností a zoznamu regulovaných
trhov podľa smernice 2004/39/ES. Podobne aj úlohou Eu
rópskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné pa
piere a trhy) by malo byť zaviesť, uverejňovať a pravidelne
aktualizovať zoznam schválených prospektov a osvedčení
o schválení podľa smernice Európskeho parlamentu a Ra
dy 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý
sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo
ich prijatí na obchodovanie (2).

(30)

V tých oblastiach, v ktorých sú ESA povinné vypracovať
návrh technických predpisov, by sa tieto návrhy technic
kých predpisov mali predložiť Komisii do troch rokov od
zriadenia ESA, pokiaľ príslušný legislatívny akt nestanoví
iný termín.

(31)

Úlohami, ktoré pre Európsky orgán dohľadu (Európsky or
gán pre cenné papiere a trhy) vyplývajú zo smernice Eu
rópskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998
o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčto
vacích systémoch cenných papierov (3), by nemali byť do
tknuté právomoci Európskeho systému centrálnych bánk,
pokiaľ ide o podporu plynulého fungovania platobných sy
stémov v súlade s článkom 127 ods. 2 štvrtou zarážkou
ZFEÚ.

(1) Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.
(3) Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.
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(33)

(34)

(35)
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Technickými predpismi, ktoré má v súlade s touto smer
nicou a vo vzťahu k smernici Európskeho parlamentu
a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľa
de nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového za
bezpečenia (1) vypracovať Európsky orgán dohľadu
(Európsky orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poiste
nie zamestnancov), by nemali byť dotknuté právomoci
členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky obozretného
podnikania pre takéto inštitúcie, ako sa ustanovuje v smer
nici 2003/41/ES.

Podľa článku 13 ods. 5 smernice 2003/71/ES môže prí
slušný orgán domovského členského štátu preniesť schvá
lenie prospektu na príslušný orgán iného členského štátu
pod podmienkou, že tento príslušný orgán s tým súhlasí.
V článku 28 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 sa poža
duje, aby sa takéto dohody o delegovaní oznamovali Eu
rópskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné
papiere a trhy) minimálne jeden mesiac pred tým, než na
dobudnú účinnosť. Vzhľadom na skúsenosti s prenášaním
schválenia podľa smernice 2003/71/ES, v ktorej sa stano
vujú kratšie lehoty, je však vhodné článok 28 ods. 4 naria
denia (EÚ) č. 1095/2010 na túto situáciu neuplatňovať.

ESA v súčasnosti nemusia vypracúvať návrhy technických
predpisov týkajúcich sa existujúcich požiadaviek, aby
osoby, ktoré v skutočnosti riadia činnosť investičných spo
ločností, úverových inštitúcií, PKIPCP a ich správcovských
spoločností, mali dostatočne dobrú povesť a boli dostatoč
ne skúsené, aby zabezpečili ich riadne a obozretné riade
nie. Vzhľadom na význam týchto požiadaviek by však ESA
mali uprednostniť určenie najlepších postupov týkajúcich
sa usmernení a zabezpečenie konvergencie procesov v ob
lasti dohľadu a obozretnosti s týmito najlepšími postupmi.
Rovnako by mali určiť najlepšie postupy a zabezpečiť kon
vergenciu, aj pokiaľ ide o požiadavky obozretnosti podni
kania vo vzťahu k ústrediu týchto subjektov.

Jednotným európskym súborom pravidiel platným pre
všetky finančné inštitúcie na vnútornom trhu by sa mala
zabezpečiť primeraná harmonizácia kritérií a metodiky,
ktoré majú uplatňovať príslušné orgány pri posudzovaní
rizika úverových inštitúcií. Konkrétnejšie, účelom vypraco
vania návrhov technických predpisov vzťahujúcich sa na
prístup na základe interných ratingov, pokročilý prístup
merania a interný model pre prístup trhového rizika, ako
sa ustanovuje v tejto smernici, by malo byť zabezpečenie
kvality a spoľahlivosti takýchto prístupov, ako aj konzi
stentnosti ich preskúmania zo strany príslušných orgánov.
Tieto predpisy by príslušným orgánom mali umožňovať,
aby finančným inštitúciám povoľovali vypracovanie odliš
ných prístupov vychádzajúc z ich skúseností a špecifík
v súlade požiadavkami ustanovenými v smernici
2006/48/ES a smernici Európskeho parlamentu a Rady
2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti
investičných

(1) Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10.
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spoločností a úverových inštitúcií (2) a s výhradou požia
daviek príslušných technických predpisov.

(36)

Keďže ciele tejto smernice, a to zlepšenie fungovania vnú
torného trhu prostredníctvom zaistenia vysokej, účinnej
a konzistentnej úrovne regulácie obozretnosti podnikania
a dohľadu, ochrany vkladateľov, investorov a príjemcov,
a tým aj podnikov a spotrebiteľov, ochrany integrity, účin
nosti a riadneho fungovania finančných trhov, udržania
stability a udržateľnosti finančného systému, zachovania
reálnej ekonomiky, ochrany verejných financií a posilne
nia medzinárodnej koordinácie dohľadu, nie je možné us
pokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale
z dôvodu ich rozsahu ich možno lepšie dosiahnuť na úrov
ni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V sú
lade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku
táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiah
nutie týchto cieľov.

(37)

Komisia by do 1. januára 2014 mala Európskemu parla
mentu a Rade podať správu o podaní návrhov technických
predpisov zo strany ESA, ako sa ustanovuje v tejto smer
nici, a mala by predložiť všetky vhodné návrhy.

(38)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES
z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných sy
stémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (3),
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo
16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverový
mi inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťa
mi vo finančnom konglomeráte (4), smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o ob
chodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulá
cii s trhom (zneužívanie trhu) (5), smernica 2003/41/ES,
smernica 2003/71/ES, smernica 2004/39/ES, smernica Eu
rópskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decem
bra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť
v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné
papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom tr
hu (6), smernica Európskeho parlamentu a Rady
2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využíva
nia finančného systému na účely prania špinavých peňazí
a financovania terorizmu (7), smernica 2006/48/ES, smer
nica 2006/49/ES a smernica Európskeho parlamentu a Ra
dy 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov,
iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich
sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných
cenných papierov (PKIPCP) (8) by sa preto mali zodpove
dajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

(2 )
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.
Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.
Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1.
Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.
Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.
Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.
Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

15.12.2010

Úradný vestník Európskej únie

SK

č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje
Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankov
níctvo) (*), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa
zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnan
cov) (**), a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa
zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre
cenné papiere a trhy) (***) (ďalej len ‚Spoločný výbor‘).

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1
Zmeny a doplnenia smernice 98/26/ES
Smernica 98/26/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.
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v článku 6 sa odsek 3 nahrádza takto:

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(**) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.
(***) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“;

„3.
Členský štát uvedený v odseku 2 bezodkladne infor
muje Európsky výbor pre systémové riziká, ostatné členské
štáty a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné
papiere a trhy) (ESMA), zriadený nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (*).

b)

dopĺňa sa tento odsek:

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“;
2.

„1.
Členské štáty určia systémy a príslušných prevádzko
vateľov systémov, ktoré majú patriť do rozsahu pôsobnosti
tejto smernice, a oznámia ich ESMA a informujú ho o orgá
noch, ktoré určili v súlade s článkom 6 ods. 2 ESMA uverejní
tieto informácie na svojej internetovej stránke.“;
3.

„3. Spoločný výbor uverejní na svojej internetovej
stránke zoznam identifikovaných finančných konglome
rátov a priebežne ho aktualizuje. Tieto informácie sú do
stupné cez elektronický odkaz na internetových
stránkach každého z Európskych orgánov dohľadu.“;

v článku 10 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

2.

v článku 9 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

vkladá sa tento článok:
„d) platné opatrenia na účely prispievania k vhodným plá
nom a postupom na ozdravenie a riešenie úpadku, ako
aj ich prípadného rozvíjania. Takéto opatrenia sa pravi
delne aktualizujú.“;

„Článok 10a
1.
Príslušné orgány spolupracujú s ESMA na účely tejto
smernice v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.
2.
Príslušné orgány bezodkladne poskytnú ESMA všetky
informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade
s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

Článok 2

3.

názov oddielu 3 sa nahrádza takto:
„OPATRENIA NA UĽAHČENIE DOPLNKOVÉHO DOHĽADU
A PRÁVOMOCI SPOLOČNÉHO VÝBORU“;

4.

v oddiele 3 sa vkladá tento článok:

Zmeny a doplnenia smernice 2002/87/ES
„Článok 9a

Smernica 2002/87/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.

Úloha Spoločného výboru

článok 4 sa mení a dopĺňa takto:
a)

Spoločný výbor v súlade s článkom 56 nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia
(EÚ) č. 1095/2010 zabezpečuje súdržný medziodvetvový
a cezhraničný dohľad a súlad s právnymi predpismi Únie.“;

odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Koordinátor vymenovaný podľa článku 10 infor
muje materský podnik na čele skupiny, alebo ak mater
ský podnik neexistuje, regulovaný subjekt s najvyššou
bilančnou sumou v súvahe v najdôležitejšom finančnom
sektore skupiny, že táto skupina bola identifikovaná ako
finančný konglomerát a že bol vymenovaný
koordinátor.
Koordinátor informuje aj príslušné orgány, ktoré schvá
lili regulované subjekty v skupine, a príslušné orgány
členského štátu, v ktorom má sídlo zmiešaná finančná
holdingová spoločnosť, ako aj Spoločný výbor európ
skych orgánov dohľadu (ESA) zriadený podľa článku 54
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

5.

v článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1. Na zabezpečenie riadneho doplnkového dohľadu nad
regulovanými subjektmi vo finančnom konglomeráte sa vy
menuje jediný koordinátor zodpovedný za koordináciu a vy
konávanie doplnkového dohľadu spomedzi príslušných
orgánov dotknutých členských štátov vrátane toho členské
ho štátu, v ktorom sa nachádza sídlo zmiešanej finančnej
holdingovej spoločnosti. Totožnosť koordinátora sa uverejní
na internetovej stránke Spoločného výboru.“;
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v článku 11 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Koordinátor a ostatné príslušné orgány a v prípade potreby
ostatné dotknuté príslušné orgány musia mať zavedené me
chanizmy koordinácie na uľahčenie a vytvorenie doplnkové
ho dohľadu na širokom právnom základe. Mechanizmy
koordinácie môžu poveriť koordinátora dodatočnými úloha
mi a môžu špecifikovať postupy procesu rozhodovania me
dzi príslušnými orgánmi, ako je uvedené v článkoch 3 a 4,
v článku 5 ods. 4, článku 6, článku 12 ods. 2 a článkoch 16
a 18, ako aj postupy spolupráce s ostatnými príslušnými
orgánmi.

V súlade s článkom 8 a postupom stanoveným v článku 56
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010
a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vypracujú ESA prostredníc
tvom Spoločného výboru usmernenia na zbližovanie postu
pov dohľadu so zreteľom na konzistentnosť mechanizmov
koordinácie dohľadu v súlade s článkom 131a smernice
2006/48/ES a článkom 248 ods. 4 smernice 2009/138/ES.“;

7.

v článku 12 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Príslušné orgány si môžu tiež vymieňať s nasledujúcimi or
gánmi také informácie, ktoré môžu byť potrebné na vykoná
vanie ich príslušných úloh, týkajúcich sa regulovaných
subjektov vo finančnom konglomeráte, v súlade s ustanove
niami zakotvenými v sektorových predpisoch, a to: s centrál
nymi bankami, Európskym systémom centrálnych bánk,
Európskou centrálnou bankou a Európskym výborom pre sy
stémové riziká podľa článku 15 nariadenia Európskeho par
lamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010
o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finanč
ným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémo
vé riziká (*).

9.

v článku 14 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1. Členské štáty zabezpečia, aby neexistovali žiadne práv
ne prekážky v rámci ich jurisdikcie, ktoré by bránili fyzickým
a právnickým osobám zahrnutým do predmetu doplnkové
ho dohľadu, či sú alebo nie sú regulovaným subjektom, vo
vzájomnej výmene akýchkoľvek informácií, ktoré by boli re
levantné na účel doplnkového dohľadu, a vo výmene infor
mácií v súlade s touto smernicou a s ESA v súlade
s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ)
č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, v prípade po
treby prostredníctvom Spoločného výboru.“;

10. v článku 16 sa druhý odsek nahrádza takto:
„Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 ods. 2, môžu členské
štáty určiť, aké opatrenia môžu prijať príslušné orgány vo
vzťahu k zmiešaným finančným holdingovým spoločno
stiam. V súlade s článkami 16 a 56 nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia
(EÚ) č. 1095/2010 môžu ESA prostredníctvom Spoločného
výboru vypracovať usmernenia pre opatrenia súvisiace so
zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami.“;
11. článok 18 sa mení a dopĺňa takto:
a)

vkladá sa tento článok:

„Článok 12a

Tento príslušný orgán konzultuje s ostatnými príslušný
mi orgánmi a vynakladá všetko úsilie na dodržiavanie
platných usmernení vypracovaných Spoločným výbo
rom v súlade s článkami 16 a 56 nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariade
nia (EÚ) č. 1095/2010.“;

Spolupráca a výmena informácií so Spoločným
výborom

1.
Príslušné orgány spolupracujú so Spoločným výborom
na účely tejto smernice v súlade s nariadením (EÚ)
č. 1093/2010, nariadením (EÚ) č. 1094/2010 a nariadením
(EÚ) č. 1095/2010.

2.
Príslušné orgány bezodkladne poskytnú Spoločnému
výboru všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinno
stí podľa článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariade
nia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

odsek 1 sa nahrádza takto:
„1.
Bez toho, aby boli dotknuté sektorové predpisy,
príslušné orgány v prípade uplatnenia článku 5 ods. 3
preveria, či regulované subjekty, ktorých materský pod
nik má sídlo v tretej krajine, podliehajú dohľadu prísluš
ného orgánu danej tretej krajiny, ktorý je rovnocenný
dohľadu zabezpečenému touto smernicu o doplnkovom
dohľade nad regulovanými subjektmi uvedenými v člán
ku 5 ods. 2 Toto overenie vykoná príslušný orgán, ktorý
by bol koordinátorom, ak by sa uplatnili kritériá uve
dené v článku 10 ods. 2, na žiadosť materského podni
ku alebo ktoréhokoľvek z regulovaných subjektov,
ktorým bolo udelené povolenie v Únii, alebo na základe
vlastnej iniciatívy.

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.“;

8.

15.12.2010

b)

vkladá sa tento odsek:
„1a.
Ak príslušný orgán nesúhlasí s rozhodnutím,
ktoré podľa odseku 1 prijal iný príslušný orgán, uplat
ňuje sa článok 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, naria
denia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č.
1095/2010.“;

15.12.2010
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12. v článku 19 sa odsek 2 nahrádza takto:
Bez toho, aby bol dotknutý článok 218 ods. 1 a 2
„2.
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), Komisia za po
moci Spoločného výboru, Európskeho výboru pre bankov
níctvo, Európskeho výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov a Výboru pre finančné konglomerá
ty preskúma výsledky rokovaní uvedených v odseku 1 a výslednú situáciu.“;

„Tieto opatrenia nezahŕňajú predmet právomoci delegovanej
a prenesenej na Komisiu, pokiaľ ide o body uvedené
v článku 21a.“;

c)

článkom 3 ods. 5 s cieľom upresniť alternatívne parame
tre na identifikáciu finančného konglomerátu.

odsek 4 sa nahrádza takto:
a)
ESA môžu prostredníctvom Spoločného výboru
„4.
vydať všeobecné usmernenia k tomu, či mechanizmy
doplnkového dohľadu príslušných orgánov tretích kra
jín sú schopné dosiahnuť ciele doplnkového dohľadu de
finované v tejto smernici vo vzťahu k regulovaným
subjektom vo finančnom konglomeráte, ktorého vede
nie má svoje sídlo v tretej krajine. Spoločný výbor prie
bežne reviduje všetky takého usmernenia a berie do
úvahy všetky zmeny doplnkového dohľadu, ktorý vyko
návajú tieto príslušné orgány.“;

článkom 6 ods. 2 s cieľom zabezpečiť jednotné pod
mienky uplatňovania metód výpočtu uvedených v prí
lohe I časť II bez toho, aby tým bol dotknutý článok 6
ods. 4;

b)

článkom 7 ods. 2 s cieľom zabezpečiť jednotné pod
mienky uplatňovania spôsobov zahŕňania položiek pa
triacich do rozsahu pojmu ‚koncentrácie rizík‘ do
dohľadu koordinátora uvedeného v článku 7 ods. 2 dru
hý pododsek;

odsek 5 sa nahrádza takto:

c)

článkom 8 ods. 2 s cieľom zabezpečiť jednotné pod
mienky uplatňovania spôsobov zahŕňania položiek pa
triacich do rozsahu pojmu ‚vnútroskupinové transakcie‘
do dohľadu koordinátora uvedeného v článku 8 ods. 2
tretí pododsek.

Komisia do 1. decembra 2011 preskúma člá
„5.
nok 20 a predloží všetky vhodné legislatívne návrhy
s cieľom umožniť plné uplatňovanie delegovaných ak
tov podľa článku 290 ZFEÚ a vykonávacích aktov podľa
článku 291 ZFEÚ vzhľadom na túto smernicu. Bez to
ho, aby boli dotknuté vykonávacie opatrenia, ktoré sa už
prijali, právomoci prenesené na Komisiu v článku 21 na
účely prijatia vykonávacích opatrení, ktoré zostávajú
v platnosti po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmlu
vy, sa prestanú uplatňovať 1. decembra 2012.“;

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010
a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

Článok 3

15. vkladá sa tento článok:
„Článok 21a
Technické predpisy
1. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu tejto smernice
môžu ESA v súlade s článkom 56 nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia
(EÚ) č. 1095/2010 vypracovať návrh regulačných technic
kých predpisov v súvislosti s:
a)

článkom 2 bod 17 s cieľom zaviesť postupy alebo upres
niť kritériá pre určenie ‚relevantných príslušných
orgánov‘;

2. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania
tejto smernice môžu ESA vypracovať v súlade s článkom 56
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010
a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 návrh vykonávacích technic
kých predpisov v súvislosti s:

14. článok 21 sa mení a dopĺňa takto:

b)

b)

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom usta
noveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010,
nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č.
1095/2010.

13. v článku 20 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

a)
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článkom 2 bod 11 s cieľom upresniť uplatňovanie člán
ku 17 smernice Rady 78/660/EHS v kontexte tejto
smernice;

Zmeny a doplnenia smernice 2003/6/ES
Smernica 2003/6/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.

v článku 1 ods. 5 sa dopĺňajú tieto pododseky:
„Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papie
re a trhy) (ESMA) zriadený nariadením Európskeho parla
mentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (*) môže vypracovať návrh
vykonávacích technických predpisov na zabezpečenie jed
notných podmienok uplatňovania aktov, ktoré prijala Komi
sia v súlade s týmto článkom vo vzťahu k prijatým trhovým
praxiam.
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Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

6.

15.12.2010

článok 16 sa mení a dopĺňa takto:
a)

v odseku 2 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

( ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“;
*

2.

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 258 Zmluvy o fun
govaní Európskej únie (ZFEÚ), príslušný orgán, na kto
rého žiadosť o informácie sa nereaguje v primeranej
lehote, alebo ktorého žiadosť o informácie sa zamietne,
môže na toto zamietnutie alebo nekonanie upozorniť
ESMA. V situáciách uvedených v prvej vete môže ESMA
konať v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ)
č. 1095/2010 bez toho, aby boli dotknuté možnosti od
mietnuť konať vo veci žiadosti o informácie, ako sa us
tanovuje v druhom pododseku tohto odseku, a bez toho,
aby bola dotknutá možnosť, že ESMA bude konať v sú
lade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

v článku 6 sa dopĺňa tento odsek:
„11. ESMA môže vypracovať návrh vykonávacích technic
kých predpisov na zabezpečenie jednotných podmienok
uplatňovania aktov, ktoré prijala Komisia v súlade s odse
kom 10, prvý pododsek, šiesta zarážka.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

3.

b)

článok 8 sa mení a dopĺňa takto:
a)

existujúci text sa očísluje ako odsek 1;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 258 ZFEÚ, prísluš
ný orgán, ktorého žiadosť o začatie vyšetrovania alebo
žiadosť o povolenie pre svojich pracovníkov sprevádzať
pracovníkov príslušného orgánu iného členského štátu
nie je vybavená v primeranej lehote alebo je zamietnutá,
môže o tomto zamietnutí alebo nekonaní v primeranej
lehote upozorniť ESMA. V prípadoch uvedených v prvej
vete môže ESMA konať v súlade s článkom 19 nariade
nia (EÚ) č. 1095/2010 bez toho, aby boli dotknuté mož
nosti odmietnuť konať vo veci žiadosti o informácie, ako
sa uvádza vo štvrtom pododseku tohto odseku, a bez to
ho, aby bola dotknutá možnosť, že ESMA bude konať
v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

ESMA môže vypracovať návrh vykonávacích
„2.
technických predpisov na zabezpečenie jednotných pod
mienok uplatňovania aktov, ktoré prijala Komisia v sú
lade s odsekom 1.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
4.

c)

v článku 14 sa dopĺňa tento odsek:

Ak príslušný orgán zverejní administratívne opatrenie alebo
sankciu, podá zároveň o tejto skutočnosti správu pre ESMA.

5.

vkladá sa tento článok:
„Článok 15a
1. V súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 príslušné or
gány spolupracujú s ESMA na účely tejto smernice.
2.
Príslušné orgány bezodkladne poskytnú ESMA všetky
informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade
s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

odsek 5 sa nahrádza takto:
„5.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplat
ňovania odsekov 2 a 4 môže ESMA vypracovať návrh
vykonávacích technických predpisov o postupoch a for
mách výmeny informácií a cezhraničných kontrol, ako
sa uvádza v tomto článku.

„5. Členské štáty poskytnú ESMA každoročne súhrnné in
formácie týkajúce sa všetkých administratívnych opatrení
a sankcií uvalených v súlade s odsekmi 1 a 2.

Ak sa uverejnené sankcie týkajú investičnej spoločnosti, ktorá
má povolenie v súlade so smernicou 2004/39/ES, ESMA pri
dá do registra investičných spoločností zriadeného podľa
článku 5 ods. 3 smernice 2004/39/ES odkaz na uverejnenú
sankciu.“;

v odseku 4 sa piaty pododsek nahrádza takto:

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
7.

vkladá sa tento článok:
„Článok 17a
Komisia do 1. decembra 2011 preskúma články 1, 6, 8, 14
a 16 a predloží všetky vhodné legislatívne návrhy s cieľom
umožniť plné uplatňovanie delegovaných aktov podľa člán
ku 290 ZFEÚ a vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ
vzhľadom na túto smernicu. Bez toho, aby boli dotknuté vy
konávacie opatrenia, ktoré sa už prijali, právomoci prenesené
na Komisiu v článku 17 na účely prijatia vykonávacích opa
trení, ktoré zostávajú v platnosti po nadobudnutí platnosti
Lisabonskej zmluvy, sa prestanú uplatňovať 1. decembra
2012.“.
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Článok 4

od EIOPA vydá každé dva roky alebo na požiadanie členské
ho štátu správu o situácii týkajúcej sa rozvoja cezhraničných
aktivít.“;

Zmeny a doplnenia smernice 2003/41/ES
Smernica 2003/41/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.

5.

článok 9 sa mení a dopĺňa takto:
a)

v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

Členské štáty tieto informácie pravidelne a minimálne každé
dva roky aktualizujú a EIOPA ich zverejňuje na svojej inter
netovej stránke.
V záujme zabezpečenia jednotných podmienok uplatňova
nia tohto odseku EIOPA vypracuje návrh vykonávacích tech
nických predpisov o postupoch, ktoré sa majú dodržať,
a o formátoch a vzoroch, ktoré majú príslušné orgány pou
žívať pri zasielaní príslušných informácií EIOPA a ich aktu
alizácii. EIOPA predloží tento návrh vykonávacích
technických predpisov Komisii do 1. januára 2014.

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.“;
odsek 5 sa nahrádza takto:
V prípade cezhraničnej aktivity, ako je uvedené
„5.
v článku 20, podmienky fungovania inštitúcie podlieha
jú predchádzajúcemu povoleniu príslušnými orgánmi
domovského členského štátu. Hneď po udelení takého
povolenia členské štáty informujú EIOPA.“;
2.

v článku 20 sa dopĺňa tento odsek:
„11.
Členské štáty oznámia EIOPA svoje vnútroštátne us
tanovenia prudenciálnej povahy relevantné pre oblasť systé
mov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov, na ktoré sa
nevzťahuje odkaz na vnútroštátne sociálne a pracovno-práv
ne predpisy v odseku 1.

„a) inštitúciu registroval príslušný orgán v celoštátnom
registri alebo aby mala povolenie; v prípade cezhra
ničných aktivít uvedených v článku 20 register uve
die aj členské štáty, v ktorých daná inštitúcia
funguje; tieto informácie sa oznámia Európskemu
orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťov
níctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (EIO
zriadenému
nariadením
Európskeho
PA),
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (*), ktorý ich
zverejní na svojej internetovej stránke;

b)

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;
6.

článok 21 sa mení a dopĺňa takto:

článok 13 sa mení a dopĺňa takto:
a)
a)

existujúci text sa očísluje ako odsek 1;

b)

dopĺňa sa tento odsek:
EIOPA môže vypracovať návrh vykonávacích
„2.
technických predpisov týkajúcich sa foriem a formátov
dokumentov uvedených v odseku 1 písm. c) body i) až
vi).

b)

4.

v článku 15 ods. 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:
„6. S úmyslom ďalšej harmonizácie pravidiel týkajúcich sa
výpočtu poistných rezerv, ktoré môžu byť odôvodnené –
najmä úrokové miery a ostatné predpoklady ovplyvňujúce
úroveň poistných rezerv – Komisia na základe odporúčania

vkladá sa tento odsek:
„2a.
V súlade s nariadením (EÚ) č. 1094/2010 prí
slušné orgány spolupracujú s EIOPA na účely tejto
smernice.
Príslušné orgány bezodkladne poskytnú EIOPA všetky
informácie potrebné na plnenie jeho povinností vyplý
vajúce z tejto smernice a z nariadenia (EÚ) č. 1094/2010,
v súlade s článkom 35 uvedeného nariadenia.“;

v článku 14 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Každé rozhodnutie zakázať činnosti inštitúcie obsahuje po
drobné odôvodnenie a je oznámené príslušnej inštitúcii. Zá
roveň sa oznamuje EIOPA.“;

nadpis sa nahrádza takto:
„Spolupráca medzi členskými štátmi, EIOPA a Komi
siou“;

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“;
3.

L 331/129

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Každý členský štát informuje Komisiu a EIOPA
o hlavných ťažkostiach, ktoré spôsobuje uplatňovanie
tejto smernice.
Komisia, EIOPA a príslušné orgány dotknutých člen
ských štátov čím skôr preskúmajú takéto ťažkosti, aby
našli primerané riešenie.“.

L 331/130
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Článok 5

5.
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článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

Zmeny a doplnenia smernice 2003/71/ES
a)

v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

Smernica 2003/71/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.

„Príslušný orgán oznámi ESMA schválenie prospektu
a akéhokoľvek jeho dodatku zároveň s oznámením jeho
schválenia emitentovi, ponúkajúcemu alebo osobe žia
dajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu,
v závislosti od prípadu. Príslušné orgány zároveň po
skytnú ESMA kópiu prospektu a akéhokoľvek jeho
dodatku.“;

v článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu tejto smernice
Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy) (ESMA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (*) môže vypracovať návrh regu
lačných technických predpisov na určenie výnimiek týkajú
cich sa odseku 1 písm. a) až e) a odseku 2 písm. a) až h).

b)

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom uve
deným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Príslušný orgán domovského členského štátu
„5.
môže preniesť schválenie prospektu na príslušný orgán
iného členského štátu pod podmienkou predchádzajú
ceho oznámenia tohto prevodu ESMA a pod podmien
kou, že s tým príslušný orgán súhlasí. Takýto prevod sa
oznámi emitentovi, ponúkajúcemu alebo osobe žiadajú
cej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu do
troch pracovných dní odo dňa prijatia rozhodnutia prí
slušným orgánom domovského členského štátu. Od
toho dňa sa uplatňuje lehota uvedená v odseku 2. Na
prevod schválenia prospektu podľa tohto odseku sa člá
nok 28 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010
neuplatňuje.

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“;
2.

v článku 5 ods. 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:
„S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tejto
smernice a delegovaných aktov, ktoré Komisia prijala v súla
de s odsekom 5, ESMA vypracuje návrh vykonávacích tech
nických predpisov na zabezpečenie jednotných podmienok
uplatňovania delegovaných aktov, ktoré prijala Komisia v sú
lade s odsekom 5, pokiaľ ide o jednotný vzor pre prezentá
ciu súhrnu, a aby sa investorom umožnilo porovnanie
dotknutého cenného papiera s inými relevantnými
produktmi.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania
tejto smernice a uľahčiť komunikáciu medzi príslušnými
orgánmi a medzi príslušnými orgánmi a ESMA môže
ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických
predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzo
rov a postupov pre oznamovanie, ako sa uvádza v tom
to odseku.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
3.

v článku 7 sa dopĺňa tento odsek:
ESMA môže vypracovať návrh vykonávacích technic
„4.
kých predpisov na zabezpečenie jednotných podmienok
uplatňovania delegovaných aktov, ktoré prijala Komisia v sú
lade s odsekom 1.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

4.

v článku 8 sa dopĺňa tento odsek:
ESMA môže vypracovať návrh vykonávacích technic
„5.
kých predpisov na zabezpečenie jednotných podmienok
uplatňovania delegovaných aktov, ktoré prijala Komisia v sú
lade s odsekom 4.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

odsek 5 sa nahrádza takto:

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade
s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
6.

článok 14 sa mení a dopĺňa takto:
a)

odsek 1 sa nahrádza takto:
„1.
Bezodkladne po schválení sa prospekt predloží
príslušnému orgánu domovského členského štátu, prí
slušný orgán ho sprístupní ESMA a emitent, ponúkajúci
alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na re
gulovanom trhu ho verejne sprístupní, len čo to bude
možné a v každom prípade v primeranom čase vopred,
najneskôr však na začiatku verejnej ponuky alebo pri
prijatí na obchodovanie s dotknutými cennými papier
mi. Okrem toho v prípade počiatočnej verejnej ponuky
triedy akcií, ktoré nie sú ešte prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu, teda, ktoré sa majú prijať na obcho
dovanie po prvýkrát, prospekt sa sprístupní najmenej
šesť pracovných dní pred koncom ponuky.“;
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vkladá sa tento odsek:
ESMA uverejní na svojej internetovej stránke
„4a.
zoznam prospektov schválených podľa článku 13 podľa
potreby vrátane elektronického odkazu na prospekt uve
rejnený na internetovej stránke príslušného orgánu do
movského členského štátu alebo na internetovej stránke
emitenta alebo na internetovej stránke regulovaného
trhu. Uverejnený zoznam sa priebežne aktualizuje a kaž
dá položka zostane na internetovej stránke po dobu mi
nimálne 12 mesiacov.“;

7.

v článku 16 sa dopĺňa tento odsek:
S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu, spresniť po
„3.
žiadavky stanovené v tomto článku a zohľadniť technický vý
voj na finančných trhoch ESMA vypracuje návrh regulačných
technických predpisov na spresnenie situácií, v ktorých je
v dôsledku novej významnej skutočnosti, vecnej chyby alebo
nepresnosti v informáciách zahrnutých do prospektu po
trebné zverejniť dodatok k prospektu. ESMA predloží tento
návrh regulačných technických predpisov Komisii do 1. ja
nuára 2014.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom usta
noveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č.
1095/2010.“;

8.

článok 17 sa mení a dopĺňa takto:
a)

odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 23, ak sa ve
rejná ponuka alebo prijatie na obchodovanie na regulo
vanom trhu ustanoví v jednom alebo viacerých
členských štátoch alebo v inom členskom štáte, ako je
domovský členský štát, prospekt schválený domovským
členským štátom a akékoľvek dodatky k nemu sú platné
pre verejnú ponuku alebo prijatie na obchodovanie
v akomkoľvek počte hostiteľských členských štátov pod
podmienkou, že ESMA a príslušný orgán každého hosti
teľského členského štátu sú informovaní v súlade s člán
kom 18. Príslušné orgány hostiteľských členských štátov
neuskutočnia schvaľovacie alebo správne konania týka
júce sa prospektov.“;

b)

9.

v článku 18 sa dopĺňajú tieto odseky:
„3.
Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi
ESMA osvedčenie o schválení prospektu v rovnakom čase,
ako sa oznamuje príslušnému orgánu hostiteľského členské
ho štátu.
ESMA a príslušný orgán hostiteľského členského štátu uve
rejnia na svojich internetových stránkach zoznam osvedčení
o schválení prospektov a akýchkoľvek ich dodatkov, ktoré
boli oznámené v súlade s týmto článkom, podľa potreby vrá
tane elektronických odkazov na tieto dokumenty uverejnené
na internetovej stránke príslušného orgánu domovského
členského štátu, na internetovej stránke emitenta, alebo na
internetovej stránke regulovaného trhu. Uverejnený zoznam
sa priebežne aktualizuje a každá položka zostane na interne
tových stránkach minimálne 12 mesiacov.
4. S cieľom zaistiť jednotné podmienky uplatňovania tej
to smernice a zohľadniť technický vývoj na finančných tr
hoch môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích
technických predpisov na stanovenie štandardných formulá
rov, vzorov a postupov týkajúcich sa oznamovania osvedče
nia o schválení, predkladania kópie prospektu, dodatku
k prospektu a prekladu súhrnu.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

10. článok 21 sa mení a dopĺňa takto:
a)

vkladajú sa tieto odseky:
„1a.
V súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 prí
slušné orgány spolupracujú s ESMA na účely tejto
smernice.
1b.
Príslušné orgány bezodkladne poskytnú ESMA
všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností
v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

b)

v odseku 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:
„Členské štáty informujú Komisiu, ESMA a príslušné or
gány ostatných členských štátov o akýchkoľvek dojed
naniach, ktoré uzatvoria v súvislosti s delegovaním úloh,
vrátane presných podmienok upravujúcich takéto
delegovanie.“;

odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Ak sa po schválení prospektu vyskytnú nové zá
važné skutočnosti, vecné chyby alebo nepresnosti uve
dené v článku 16, príslušný orgán domovského
členského štátu bude vyžadovať, aby sa zverejnenie do
datku schválilo podľa článku 13 ods. 1 ESMA a prísluš
ný orgán hostiteľského členského štátu môžu
informovať príslušný orgán domovského členského štá
tu o potrebe nových údajov.“;

L 331/131

c)

v odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:
„V súlade s článkom 21 nariadenia EÚ č. 1095/2010 je
ESMA oprávnený zúčastňovať sa na inšpekciách na mie
ste uvedených v písmene d), ak sa vykonávajú spoločne
dvomi alebo viacerými príslušnými orgánmi.“;

L 331/132
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11. článok 22 sa mení a dopĺňa takto:

a)

12. článok 23 sa nahrádza takto:

v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Článok 23
Preventívne opatrenia

„Príslušné orgány môžu upozorniť ESMA na situácie,
v ktorých sa žiadosť o spoluprácu, predovšetkým o vý
menu informácií, zamietla alebo sa nevybavila v prime
ranej lehote. Bez toho, aby bol dotknutý článok 258
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), môže ESMA
v situáciách uvedených v prvej vete konať v súlade s prá
vomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 na
riadenia (EÚ) 1095/2010.“;

b)

1.
Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí,
že emitent alebo finančné inštitúcie zodpovedné za verejnú
ponuku spôsobili nezrovnalosti, alebo že emitent porušil po
vinnosti, ktoré mu vyplývajú z toho, že cenné papiere boli
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ohlási tieto zi
stenia príslušnému orgánu domovského členského štátu
a ESMA.

odsek 3 sa nahrádza takto:
2. Ak emitent alebo finančná inštitúcia zodpovedná za ve
rejnú ponuku napriek opatreniam, ktoré prijal príslušný or
gán domovského členského štátu alebo ak sa tieto opatrenia
preukážu ako neprimerané, naďalej porušuje príslušné zá
konné alebo regulačné ustanovenia, príslušný orgán hostiteľ
ského členského štátu po tom, ako informoval príslušný
orgán domovského členského štátu a ESMA, prijme všetky
vhodné opatrenia na ochranu investorov a pri najbližšej
možnej príležitosti o tom informuje Komisiu a ESMA.“

„3.
Odsek 1 nebráni príslušným orgánom, aby si vy
mieňali dôverné informácie alebo poskytovali dôverné
informácie ESMAalebo Európskemu výboru pre systé
mové riziká (ESRB) v súlade s obmedzeniami vzťahujú
cimi sa na informácie týkajúce sa jednotlivých firiem
a vplyvu na tretie krajiny, ako je stanovené v nariadení
(EÚ) č. 1095/2010 a nariadení Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o ma
kroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finanč
ným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre
systémové riziká (*). Na informácie vymieňané medzi
príslušnými orgánmi a ESMA alebo ESRB sa vzťahuje
povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, ktorá sa vťa
huje na osoby zamestnané alebo v minulosti zamestnané
príslušnými orgánmi prijímajúcimi takéto informácie.
(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.“;

c)

15.12.2010

dopĺňa sa tento odsek:

S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu tohto
„4.
článku a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch
vypracuje ESMA návrh regulačných technických predpi
sov na určenie informácií požadovaných podľa odseku 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade článka
mi 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania
odseku 2 a zohľadniť technický vývoj na finančných tr
hoch môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích tech
nických predpisov na určenie štandardných formulárov,
vzorov a postupov pre spoluprácu a výmenu informácií
medzi príslušnými orgánmi.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

Článok 6
Zmeny a doplnenia smernice 2004/39/ES

Smernica 2004/39/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 5 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3. Členské štáty registrujú všetky investičné spoločnosti.
Tento register musí byť verejne prístupný a musí obsahovať
informácie o službách alebo činnostiach, na ktoré má inve
stičná spoločnosť povolenie. Musí sa pravidelne aktualizovať.
Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere
a trhy) (ESMA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (*) je informovaný o každom ude
lení povolenia.

ESMA zostaví zoznam všetkých investičných spoločností
v Únii. Tento zoznam obsahuje informácie o službách alebo
činnostiach, na ktoré má investičná spoločnosť povolenie,
a pravidelne sa aktualizuje. ESMA tento zoznam uverejní
a priebežne aktualizuje na svojej internetovej stránke.

Ak príslušný orgán odníme povolenie v súlade s článkom 8
písm. b) až d), toto odňatie povolenia sa zverejní v zozname
na obdobie piatich rokov.
(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“;
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ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických pred
pisov Komisii do 1. januára 2014.

v článku 7 sa dopĺňa tento odsek:
„4. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu tohto článku,
článku 9 ods. 2 až 4 a článku 10 ods. 1 a 2, ESMA môže vy
pracovať návrh regulačných technických predpisov na
spresnenie:
a)

informácií, ktoré treba poskytnúť príslušným orgánom
podľa článku 7 ods. 2 vrátane obchodného plánu;

b)

požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na riadenie investičných
spoločností podľa článku 9 ods. 4, a informácií pre oz
namovanie podľa článku 9 ods. 2;

c)

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v štvrtom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
5.

požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na akcionárov a spoloč
níkov s kvalifikovanými podielmi, ako aj prekážok, kto
ré môžu zabrániť efektívnemu výkonu funkcií dohľadu
príslušného orgánu podľa článku 10 ods. 1 a 2.

b)

Európsky parlament bude vo všetkých fázach tohto po
stupu okamžite a v plnej miere informovaný v súlade
s článkom 217 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(ZFEÚ).

v článku 8 sa dopĺňa tento odsek:

ESMA pomáha Komisii na účely tohto článku.“;

„ESMA je informovaný o každom odňatí povolenia.“;

S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu tohto článku
„8.
ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov
na vytvorenie úplného zoznamu informácií, ako sa uvádza
v odseku 4, ktoré majú navrhovaní nadobúdatelia zahrnúť do
svojich oznámení, bez toho, aby bol dotknutý odsek 2.
ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpi
sov Komisii do 1. januára 2014.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania člán
kov 10, 10a a 10b ESMA vypracuje návrh vykonávacích
technických predpisov na určenie štandardných formulárov,
vzorov a postupov pre spôsoby konzultácií medzi dotknutý
mi príslušnými orgánmi, ako je uvedené v článku 10 ods. 4.

odsek 2 sa nahrádza takto:
Ak Komisia na základe informácií získaných
„2.
podľa odseku 1 dospeje k názoru, že tretia krajina nepo
skytla investičnej spoločnosti z Únie efektívny prístup na
trh porovnateľný s prístupom, ktoré poskytla Únia inve
stičným spoločnostiam z tejto tretej krajiny, Komisia so
zreteľom na usmernenia vydané ESMA predloží Rade
návrhy na potrebný mandát na rokovania s cieľom zís
kať porovnateľné konkurenčné príležitosti pre investič
né spoločnosti z Únie. Rada sa uznáša kvalifikovanou
väčšinou.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

v článku 10a sa dopĺňa tento odsek:

odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Členské štáty informujú Komisiu a ESMA o všet
kých všeobecných ťažkostiach, s ktorými sa ich investič
né spoločnosti stretávajú pri ich usadení alebo pri
poskytovaní investičných služieb a/alebo vykonávaní in
vestičných činností v akejkoľvek tretej krajine.“;

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania člán
ku 7 ods. 2 a článku 9 ods. 2 môže ESMA vypracovať návrh
vykonávacích technických predpisov na určenie štandard
ných formulárov, vzorov a postupov oznamovania alebo po
skytovania informácií uvedených v uvedených článkoch.

4.

článok 15 sa mení a dopĺňa takto:
a)

Komisii sa udeľuje právomoc prijať návrh regulačných tech
nických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade
s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3.
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6.

v článku 16 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„ESMA môže vypracovať usmernenia týkajúce sa metód mo
nitorovania uvedených v tomto odseku.“;

7.

v článku 19 ods. 6 sa prvá zarážka nahrádza takto:
„— služby uvedené v úvodnej časti sa týkajú akcií prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rovno
cennom trhu tretej krajiny, nástrojov peňažného trhu,
dlhopisov alebo iných foriem dlhových cenných papie
rov (okrem tých dlhopisov alebo dlhových cenných pa
pierov, ktoré obsahujú derivát), PKIPCP a iných
nekomplexných finančných nástrojov; trh tretej krajiny
sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom, ak
spĺňa rovnocenné požiadavky, ako sú požiadavky usta
novené v hlave III; Komisia a ESMA zverejnia na svojich
internetových stránkach zoznam týchto trhov, ktoré sa
majú posudzovať ako rovnocenné; tento zoznam sa pra
videlne aktualizuje; ESMA pomáha Komisii pri posudzo
vaní trhov tretích krajín.“;
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v článku 23 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3.
Členské štáty, ktoré sa rozhodnú, že povolia investič
ným spoločnostiam ustanoviť viazaných sprostredkovateľov,
zriadia verejný register. Viazaní sprostredkovatelia sa zapíšu
do verejného registra v členskom štáte, kde sú usadení. ESMA
na svojej internetovej stránke uverejní odkazy alebo elektro
nické odkazy na verejné registre, ktoré podľa tohto článku
zriadia členské štáty, ktoré sa rozhodli umožniť investičným
spoločnostiam ustanoviť viazaných sprostredkovateľov.“;

9.

11. článok 31 sa mení a dopĺňa takto:
a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

Bez toho, aby bolo dotknuté rozdelenie zodpo
„1.
vedností za presadzovanie ustanovení smernice Európ
skeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003
o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (*), členské štáty ko
ordinované zo strany ESMA v súlade s článkom 31
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 zabezpečia zavedenie pri
meraných opatrení, ktoré umožnia príslušnému orgánu
monitorovať aktivity investičných spoločností na zabez
pečenie toho, aby konali čestne, spravodlivo a profesio
nálne a spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu.
( ) Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.“;
*

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

Členské štáty od investičných spoločností poža
„2.
dujú, aby aspoň päť rokov uchovávali pre príslušný or
gán príslušné údaje týkajúce sa všetkých transakcií
s finančnými nástrojmi, ktoré uskutočnili či už na vlast
ný účet, alebo v mene klienta. V prípade transakcií usku
točnených v mene klientov musia záznamy obsahovať
všetky informácie a údaje o identite klienta a informácie
požadované podľa smernice 2005/60/ES.

ESMA môže požiadať o prístup k týmto informáciám
v súlade s postupom a za podmienok stanovených
v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

10. článok 27 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.
Príslušný orgán najdôležitejšieho trhu, pokiaľ ide o li
kviditu v zmysle článku 25, stanoví pre každú akciu najme
nej raz za rok na základe hodnoty aritmetického priemeru
pokynov vykonaných na trhu v prípade tejto akcie triedu ak
cií, do ktorej patrí. Táto informácia sa sprístupní všetkým
účastníkom trhu a postúpi sa ESMA, ktorý ju uverejní na svo
jej internetovej stránke.“;

v odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Ak má investičná spoločnosť v úmysle používať viaza
ných sprostredkovateľov, príslušný orgán domovského
členského štátu investičnej spoločnosti na žiadosť prí
slušného orgánu hostiteľského členského štátu a v pri
meranej lehote oznámi totožnosť viazaných
sprostredkovateľov, ktorých má investičná spoločnosť
v úmysle používať v tomto členskom štáte. Hostiteľský
členský štát môže takéto informácie zverejniť. ESMA
môže požiadať o prístup k týmto informáciám v súlade
s postupom a za podmienok stanovených v článku 35
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

článok 25 sa mení a dopĺňa takto:

a)
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b)

dopĺňa sa tento odsek:
„7. S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu toh
to článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných
technických predpisov na určenie informácií, ktoré sa
oznamujú v súlade s odsekmi 2, 4 a 6.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania
tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonáva
cích technických predpisov na stanovenie štandardných
formulárov, vzorov a postupov, ktoré sa majú použiť pri
poskytovaní informácií podľa odsekov 3, 4 a 6.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

12. v článku 32 sa dopĺňa tento odsek:
„10.
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technic
kých predpisov na určenie informácií, ktoré sa oznamujú
v súlade s odsekmi 2, 4 a 9.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania toh
to článku môže ESMA vypracovať vykonávacie technické
predpisy na stanovenie štandardných formulárov, vzorov
a postupov, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní informácií
podľa odsekov 3 a 9.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
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13. v článku 36 sa dopĺňa tento odsek:

„6.

b)
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v odseku 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:
„Členské štáty informujú Komisiu, ESMA a príslušné or
gány ostatných členských štátov o všetkých dohodách,
ktoré uzatvoria v súvislosti s delegovaním úloh, vrátane
presných podmienok upravujúcich takéto delegovanie.“;

ESMA je informovaný o každom odňatí povolenia.“;

14. v článku 41 sa odsek 2 nahrádza takto:
c)
„2. Príslušný orgán, ktorý žiada o pozastavenie alebo vy
lúčenie finančného nástroja z obchodovania na jednom ale
bo viacerých regulovaných trhoch, bezodkladne zverejní
svoje rozhodnutie a informuje ESMA a príslušné orgány
ostatných členských štátov. Okrem prípadu, keď by to moh
lo važne poškodiť záujmy investorov alebo riadne fungova
nie vnútorného trhu, príslušné orgány ostatných členských
štátov požiadajú o pozastavenie alebo vylúčenie tohto fi
nančného nástroja z obchodovania na regulovaných trhoch
a MTF, ktoré patria pod ich dohľad.“;

15. v článku 42 ods. 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Regulovaný trh oznámi príslušnému orgánu svojho domov
ského členského štátu členský štát, v ktorom má v úmysle
poskytovať takéto systémy. Príslušný orgán domovského
členského štátu oznámi do jedného mesiaca túto informáciu
členskému štátu, v ktorom má regulovaný trh v úmysle po
skytovať takéto systémy. ESMA môže požiadať o prístup
k týmto informáciám v súlade s postupom a za podmienok
stanovených v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

16. článok 47 sa nahrádza takto:

odsek 3 sa nahrádza takto:
ESMA uverejní zoznam príslušných orgánov uve
„3.
dených v odsekoch 1 a 2 na svojej internetovej stránke
a priebežne ho aktualizuje.“;

18. v článku 51 sa dopĺňajú tieto odseky:
„4. Členské štáty poskytnú ESMA každoročne súhrnné in
formácie o všetkých administratívnych opatreniach a sank
ciách uložených v súlade s odsekmi 1 a 2.
5. Ak príslušný orgán zverejní určité administratívne opa
trenie alebo sankciu, podá zároveň o tejto skutočnosti sprá
vu pre ESMA.
6.
Ak sa uverejnené sankcie týkajú investičnej spoločno
sti, ktorá má povolenie v súlade s touto smernicou, ESMA
pridá do registra investičných spoločností zriadeného podľa
článku 5 ods. 3 odkaz na uverejnenú sankciu.“;
19. v článku 53 sa dopĺňa tento odsek:
„3.
Príslušné orgány oznámia ESMA postupy týkajúce sa
podávania sťažností a nápravy uvedené v odseku 1, ktoré sú
dostupné v ich jurisdikcii.

„Článok 47
Zoznam regulovaných trhov

Každý členský štát zostaví zoznam regulovaných trhov, pre
ktoré je domovským členským štátom, a zašle ho ostatným
členským štátom a ESMA. Podobné oznámenie sa uskutoční
v prípade každej zmeny tohto zoznamu. ESMA uverejní zoz
nam všetkých regulovaných trhov na svojej internetovej
stránke a priebežne ho aktualizuje.“;

ESMA uverejní zoznam všetkých mimosúdnych mechaniz
mov na svojej internetovej stránke a priebežne ho
aktualizuje.“;
20. názov kapitoly II sa nahrádza takto:
„Spolupráca medzi príslušnými orgánmi členských štátov
a s ESMA“;
21. článok 56 sa mení a dopĺňa takto:

17. článok 48 sa mení a dopĺňa takto:
a)
a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.
Každý členský štát určí príslušné orgány, ktoré
majú vykonávať každú z úloh ustanovených v tejto
smernici. Členské štáty informujú Komisiu, ESMA a prí
slušné orgány ostatných členských štátov o totožnosti
príslušných orgánov zodpovedných za presadzovanie
každej z týchto úloh a o každom rozdelení týchto úloh.“;

v odseku 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:
„S cieľom uľahčiť a urýchliť spoluprácu, a predovšetkým
výmenu informácií určia členské štáty jediný príslušný
orgán ako kontaktné miesto na účely tejto smernice.
Členské štáty oznámia Komisii, ESMA a ostatným člen
ským štátom názvy orgánov, ktoré sú určené na prijíma
nie žiadostí o výmenu informácií alebo spoluprácu podľa
tohto odseku. ESMA uverejní zoznam všetkých týchto
orgánov na svojej internetovej stránke a priebežne ho
aktualizuje.“;
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odsek 4 sa nahrádza takto:
„4.
Ak má príslušný orgán odôvodnené podozrenie,
že konanie subjektov nepodliehajúcich jeho dohľadu,
ktoré je v rozpore s ustanoveniami tejto smernice, sa
uskutočnilo alebo sa uskutočňuje na území iného člen
ského štátu, oznámi to čo najpodrobnejšie príslušnému
orgánu tohto iného členského štátu a ESMA. Príslušný
orgán, ktorému sa uvedená skutočnosť oznámila, prijme
potrebné opatrenia. Informuje oznamujúci príslušný or
gán a ESMA o konečnom výsledku opatrení a podľa
možnosti o dôležitých predbežných výsledkoch. Týmto
odsekom nie je dotknutá právomoc oznamujúceho prí
slušného orgánu.“;

c)

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
23. článok 58 sa mení a dopĺňa takto:
a)

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
b)

22. článok 57 sa mení a dopĺňa takto:
existujúci text sa očísluje ako odsek 1;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:
„2.
S cieľom zbližovať postupy dohľadu sa ESMA
môže podieľať na činnostiach kolégií orgánov dohľadu
vrátane kontrol na mieste alebo vyšetrovaní, ktoré vyko
návajú spoločne dva príslušné orgány alebo viac prísluš
ných orgánov v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) č.
1095/2010.
3.
S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu odseku 1
môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických
predpisov na určenie informácií, ktoré si príslušné orgá
ny vymieňajú pri spolupráci pri výkone dohľadu, pri
kontrolách na mieste a pri vyšetrovaniach.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
S cieľom zaistiť jednotné podmienky uplatňovania odse
ku 1 môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích tech
nických predpisov na stanovenie štandardných
formulárov, vzorov a postupov, ktoré majú príslušné or
gány použiť pri spolupráci pri výkone dohľadu, kontro
lách na mieste a pri vyšetrovaniach.

odsek 5 sa nahrádza takto:
Tento článok ani články 54 a 63 nebránia prísluš
„5.
nému orgánu, aby poskytoval ESMA, Európskemu výbo
ru pre systémové riziká (ESRB), centrálnym bankám,
Európskemu systému centrálnych bánk a Európskej cen
trálnej banke ako menovým orgánom a v prípade potre
by aj iným verejným orgánom zodpovedným za dohľad
nad platobnými systémami a systémami vyrovnania dô
verné informácie určené na plnenie ich úloh. Týmto or
gánom alebo subjektom nebránia ani v tom, aby
príslušným orgánom poskytovali také informácie, ktoré
môžu potrebovať na účely vykonávania svojich funkcií
ustanovených v tejto smernici.“;

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

a)

odsek 4 sa nahrádza takto:
„4.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplat
ňovania odsekov 1 a 2 môže ESMA vypracovať návrh
vykonávacích technických predpisov na stanovenie štan
dardných formulárov, vzorov a postupov pre výmenu
informácií.

dopĺňa sa tento odsek:
„6.
S cieľom zaistiť jednotné podmienky uplatňova
nia tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykoná
vacích technických predpisov na stanovenie
štandardných formulárov, vzorov a postupov, ktoré sa
majú použiť pre opatrenia na spoluprácu uvedené
v odseku 2.
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24. vkladá sa tento článok:
„Článok 58a
Záväzná mediácia
Príslušné orgány môžu oznámiť ESMA situácie, v ktorých
bola žiadosť týkajúca sa jedného z nižšie uvedeného zamiet
nutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote:
a)

vykonanie činnosti dohľadu, kontroly na mieste alebo
vyšetrovania, ako sa ustanovuje v článku 57, alebo

b)

výmena informácií, ako sa ustanovuje v článku 58.
V prípadoch uvedených v prvom odseku môže ESMA
konať v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ)
č. 1095/2010 bez toho, aby boli dotknuté možnosti od
mietnuť konať vo veci žiadosti o informácie, ako sa uvá
dza v článku 59a, ako aj bez toho, aby bola dotknutá
možnosť ESMA konať v súlade s článkom 17 nariadenia
(EÚ) č. 1095/2010.“;

25. v článku 59 sa druhý odsek nahrádza takto:
„V prípade takého odmietnutia to príslušný orgán oznámi
žiadajúcemu príslušnému orgánu a ESMA a poskytne im čo
najpodrobnejšie informácie.“;
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26. v článku 60 sa dopĺňa tento odsek:
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňova
„4.
nia odsekov 1 a 2 môže ESMA vypracovať návrh vykonáva
cích technických predpisov na stanovenie štandardných
formulárov, vzorov a postupov pre konzultácie s inými prí
slušnými orgánmi pred udelením povolenia.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

c)

v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán
domovského členského štátu, alebo ak sa preukáže, že
takéto opatrenia sú nedostatočné, uvedený regulovaný
trh alebo MTF naďalej pokračuje v konaní spôsobom,
ktorým sa jasne poškodzujú záujmy investorov hostiteľ
ského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov,
uplatňujú sa tieto opatrenia:

a)

príslušný orgán hostiteľského členského štátu po in
formovaní príslušného orgánu domovského člen
ského štátu prijme všetky vhodné opatrenia
potrebné na ochranu investorov a riadne fungova
nie trhov, čo zahŕňa aj možnosť zabrániť uvedené
mu regulovanému trhu alebo MTF v sprístupňovaní
ich zariadení diaľkovým členom alebo účastníkom
usadeným v hostiteľskom členskom štáte; takéto
opatrenia sa bezodkladne oznámia Komisii a ESMA;

b)

okrem toho, príslušný orgán hostiteľského členské
ho štátu môže na prípad upozorniť ESMA, ktorý
môže konať v súlade s právomocami, ktoré sa mu
udelili podľa článku 19 nariadenia (EÚ)
č. 1095/2010.“;

27. článok 62 sa mení a dopĺňa takto:
a)

v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán
domovského členského štátu, alebo ak sa preukáže, že
takéto opatrenia sú nedostatočné, investičná spoločnosť
naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorým sa jasne
poškodzujú záujmy investorov hostiteľského členského
štátu alebo riadne fungovanie trhov, uplatňujú sa tieto
opatrenia:
a)

príslušný orgán hostiteľského členského štátu po in
formovaní príslušného orgánu domovského člen
ského štátu prijme všetky vhodné opatrenia
potrebné na ochranu investorov a riadne fungova
nie trhov, čo zahŕňa aj možnosť zakázať poškodzu
júcim investičným spoločnostiam, aby začali ďalšie
transakcie na ich územiach; takéto opatrenia sa bez
odkladne oznámia Komisii a ESMA;
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28. vkladá sa tento článok:

„Článok 62a
Spolupráca a výmena informácií s ESMA

b)

b)

okrem toho, príslušný orgán hostiteľského členské
ho štátu môže na prípad upozorniť ESMA, ktorý
môže konať v súlade s právomocami, ktoré sa mu
udelili podľa článku 19 nariadenia (EÚ)
č. 1095/2010.“;

v odseku 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:
„Ak napriek opatreniam, ktoré prijme hostiteľský člen
ský štát, investičná spoločnosť naďalej porušuje zákon
né alebo regulačné ustanovenia uvedené v prvom
pododseku, ktoré sú platné v hostiteľskom členskom štá
te, uplatňujú sa tieto opatrenia:
a)

príslušný orgán hostiteľského členského štátu po in
formovaní príslušného orgánu domovského člen
ského štátu prijme všetky vhodné opatrenia
potrebné na ochranu investorov a riadne fungova
nie trhov; takéto opatrenia sa bezodkladne oznámia
Komisii a ESMA;

b)

okrem toho, príslušný orgán hostiteľského členské
ho štátu môže na prípad upozorniť ESMA, ktorý
môže konať v súlade s právomocami, ktoré sa mu
udelili podľa článku 19 nariadenia (EÚ)
č. 1095/2010.“;

1.
Príslušné orgány spolupracujú s ESMA na účely tejto
smernice v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2.
Príslušné orgány bezodkladne poskytnú ESMA všetky
informácie potrebné na plnenie jeho povinností podľa tejto
smernice a v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ)
č. 1095/2010.“;

29. v článku 63 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Členské štáty, a v súlade s článkom 33 nariadenia (EÚ)
č. 1095/2010 aj ESMA, môžu uzatvoriť dohody o spoluprá
ci zabezpečujúce výmenu informácií s príslušnými orgánmi
tretích krajín, iba ak sa zaručí, že poskytované informácie
budú podliehať služobnému tajomstvu prinajmenšom na ta
kej úrovni, aká sa požaduje podľa článku 54. Takáto výmena
informácií musí byť určená na plnenie úloh týchto prísluš
ných orgánov.

Členské štáty a ESMA môžu poskytnúť osobné údaje tretej
krajine v súlade s kapitolou IV smernice 95/46/ES.
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Členské štáty a ESMA môžu tiež uzatvoriť dohody o spolu
práci zabezpečujúce výmenu informácií s orgánmi, subjekt
mi a fyzickými alebo právnickými osobami tretej krajiny
zodpovednými za jednu alebo viac týchto oblastí:
a)

ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch
27a a 27b opatrenia týkajúce sa definícií uvedených
v odseku 1.“;
b)

dohľad nad úverovými inštitúciami, inými finančnými
inštitúciami, poisťovňami a za dohľad nad finančnými
trhmi;

b)

likvidáciu a konkurz investičných spoločností a iné po
dobné konania;

c)

vykonávanie povinných auditov účtovníctva investič
ných spoločností a iných finančných inštitúcií, úvero
vých inštitúcií a poisťovní pri výkone ich funkcií
dohľadu, alebo ktoré spravujú systémy náhrad pri výko
ne ich funkcií;

d)

dohľad nad subjektmi, ktoré sa zúčastňujú na likvidácii
a konkurze investičných spoločností a iných podobných
konaniach;

e)

dohľad nad osobami poverenými vykonávaním povin
ných auditov účtovníctva poisťovní, úverových inštitú
cií, investičných spoločností a iných finančných
inštitúcií.
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tretí pododsek sa nahrádza takto:
„Opatrenia uvedené v druhom pododseku písm. a) a b)
sa stanovia prostredníctvom delegovaných aktov v súla
de s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uve
dených v článkoch 27a a 27b.“;

2.

v článku 5 sa odsek 6 mení a dopĺňa takto:
a)

prvý pododsek sa nahrádza takto:
„6.
Komisia prijme v súlade s článkom 27 ods. 2 ale
bo článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a s cieľom zohľadniť
technický vývoj na finančných trhoch opatrenia naspres
nenie požiadaviek a zabezpečenie jednotného uplatňo
vania odsekov 1 až 5 tohto článku.“;

b)

Dohody o spolupráci uvedené v treťom pododseku sa môžu
uzatvoriť len vtedy, ak sa zaručí, že poskytnuté informácie
budú podliehať služobnému tajomstvu prinajmenšom na ta
kej úrovni, aká sa požaduje podľa článku 54. Takáto výmena
informácií je určená na plnenie úloh týchto orgánov, subjek
tov alebo fyzických či právnických osôb.“;

tretí pododsek sa nahrádza takto:
„Opatrenia uvedené v písmene a) sa prijmú v súlade s re
gulačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2 Opa
trenia uvedené v písmenách b) a c) sa stanovia
prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s člán
kom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených
v článkoch 27a a 27b.“;

30. vkladá sa tento článok:
c)

„Článok 64a

štvrtý pododsek sa nahrádza takto:

Doložka o ukončení platnosti
Komisia do 1. decembra 2011 preskúma články 2, 4, 10b,
13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 a 25, články 27 až 30 a články 40,
44, 45, 56 a 58 a predloží všetky vhodné legislatívne návrhy
s cieľom umožniť úplné uplatňovanie delegovaných aktov
podľa článku 290 ZFEÚ a vykonávacích aktov podľa člán
ku 291 ZFEÚ vzhľadom na túto smernicu. Bez toho, aby boli
dotknuté vykonávacie opatrenia, ktoré sa už prijali, právo
moci prenesené na Komisiu v článku 64 na účely prijatia vy
konávacích opatrení, ktoré zostávajú v platnosti po
nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra
2009, sa prestanú uplatňovať 1. decembra 2012.“

„Komisia môže podľa potreby upraviť aj päťročné obdo
bie uvedené v odseku 1 prostredníctvom delegovaného
aktu v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za pod
mienok uvedených v článkoch 27a a 27b.“;
3.

v článku 9 sa odsek 7 mení a dopĺňa takto:
a)

Komisia prijme prostredníctvom delegovaných
„7.
aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za pod
mienok uvedených v článkoch 27a a 27b opatrenia
s cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch
a spresniť požiadavky ustanovené v odsekoch 2, 4 a 5.“;

Článok 7
Zmeny a doplnenia smernice 2004/109/ES
Smernica 2004/109/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.

prvý pododsek sa nahrádza takto:

b)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

článok 2 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:
a)

prvý pododsek sa nahrádza takto:
„3. S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných
trhoch, spresniť požiadavky a zabezpečiť jednotné uplat
ňovanie odseku 1 prijme Komisia v súlade s článkom 27

„Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade
s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvede
ných v článkoch 27a a 27b spresní maximálnu dĺžku
‚krátkeho vysporiadacieho cyklu‘ uvedeného v odseku 4
tohto článku, ako aj vhodné kontrolné mechanizmy prí
slušného orgánu domovského členského štátu.“;
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vykonávacích technických predpisov na stanovenie štan
dardných formulárov, vzorov a postupov, ktoré sa majú
použiť pri oznamovaní požadovaných informácií emi
tentovi podľa odseku 1 tohto článku alebo pri poskyto
vaní informácií podľa článku 19 ods. 3.

článok 12 sa mení a dopĺňa takto:
a)

v odseku 8:
i)

sa v prvom pododseku nahrádza úvodná časť takto:
„8. S cieľom zohľadniť technický vývoj na finanč
ných trhoch a spresniť požiadavky ustanovené v od
sekoch 1, 2, 4, 5 a 6 tohto článku Komisia prijme
v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za pod
mienok uvedených v článkoch 27a a 27b
opatrenia:“;

ii)

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
6.

sa písmeno a) vypúšťa;

dopĺňa sa tento odsek:
„9.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplat
ňovania tohto článku a zohľadniť technický vývoj na fi
nančných trhoch môže Európsky orgán dohľadu
(Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA) zria
dený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1095/2010 (*) vypracovať návrh vykonávacích tech
nických predpisov na stanovenie štandardných formulá
rov, vzorov a postupov, ktoré sa majú použiť pri
oznamovaní požadovaných informácií emitentovi podľa
odseku 1 tohto článku alebo pri poskytovaní informácií
podľa článku 19 ods. 3.

7.

5.

8.

článok 13 sa mení a dopĺňa takto:
a)

sa prvý pododsek nahrádza takto:
Komisia prijme prostredníctvom delegova
„2.
ných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c
a za podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b
opatrenia s cieľom zohľadniť technický vývoj na fi
nančných trhoch a spresniť požiadavky ustanovené
v odseku 1. Predovšetkým určí:“;

ii)

písmeno c) sa nahrádza takto:
„c) obsah oznámenia, ktoré sa má vykonať;“

v článku 18 sa odsek 5 nahrádza takto:
„5. Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov
v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uve
dených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom zohľadniť
technický vývoj na finančných trhoch, zohľadniť vývoj v ob
lasti informačných a komunikačných technológií a spresniť
požiadavky ustanovené v odsekoch 1 až 4. Komisia predov
šetkým špecifikuje druhy finančných inštitúcií, prostredníc
tvom ktorých môže držiteľ dlhového cenného papiera
vykonávať finančné práva stanovené v odseku 2 písm. c).“;

v odseku 2:
i)

článok 17 ods. 4 sa nahrádza takto:
„4. Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov
v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uve
dených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom zohľadniť
technický vývoj na finančných trhoch, zohľadniť vývoj v ob
lasti informačných a komunikačných technológií a spresniť
požiadavky ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3. Komisia predo
všetkým špecifikuje druhy finančných inštitúcií, prostredníc
tvom ktorých môže akcionár vykonávať finančné práva
stanovené v odseku 2 písm. c).“;

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“;

článok 14 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2. Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov
v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uve
dených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom zohľadniť
technický vývoj na finančných trhoch a spresniť požiadavky
ustanovené v odseku 1.“;

iii) sa druhý pododsek vypúšťa;
b)
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9.

v článku 19 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4. Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov
v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uve
dených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom spresniť po
žiadavky stanovené v odsekoch 1, 2 a 3.

iii) druhý pododsek sa vypúšťa;
b)

dopĺňa sa tento odsek:
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplat
„3.
ňovania odseku 1 tohto článku a zohľadniť technický vý
voj na finančných trhoch môže ESMA vypracovať návrh

Komisia predovšetkým špecifikuje postup, ktorým emitent,
držiteľ akcií či iných finančných nástrojov alebo osoba či sub
jekt uvedený v článku 10 musí podať informácie príslušné
mu orgánu domovského členského štátu podľa odseku 1
alebo 3, na účely uskutočnenia podania elektronickými pro
striedkami v domovskom členskom štáte.“;
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medzinárodných predpisoch stanovených medziná
rodnými organizáciami zabezpečí rovnocennosť
požiadaviek na informácie stanovených v tejto
smernici.

10. v článku 21 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4.
Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov
v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uve
dených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom zohľadniť
technický vývoj na finančných trhoch, zohľadniť vývoj v ob
lasti informačných a komunikačných technológií a spresniť
požiadavky stanovené v odsekoch 1, 2 a 3.

Komisia v súvislosti s prvým pododsekom bod ii) prij
me prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s člán
kom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených
v článkoch 27a a 27b aj opatrenia, ktoré sa týkajú hod
notenia predpisov relevantných pre eminentov z viac
než jednej krajiny.

Komisia predovšetkým špecifikuje:
a)

minimálne predpisy pre šírenie regulovaných informácií
podľa odseku 1;

b)

minimálne predpisy pre mechanizmus centrálneho ar
chivovania podľa odseku 2.

Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 27
ods. 2 prijme potrebné rozhodnutia o rovnocennosti úč
tovných noriem používaných emitentmi z tretej krajiny
za podmienok stanovených v článku 30 ods. 3 Ak Ko
misia rozhodne, že účtovné normy tretej krajiny nie sú
rovnocenné, môže dotknutým emitentom povoliť, aby
na vhodné prechodné obdobie tieto účtovné normy na
ďalej používali.

Komisia môže tiež určiť a aktualizovať zoznam médií urče
ných na šírenie informácií verejnosti.“;

V súvislosti s tretím pododsekom Komisia prijme pro
stredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27
ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok uvedených v článkoch
27a a 27b aj opatrenia zamerané na určenie všeobec
ných kritérií rovnocennosti, ktoré sa týkajú účtovných
noriem relevantných pre eminentov z viac než jednej
krajiny.“;

11. v článku 22 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:
„1.
ESMA vypracuje usmernenia v súlade s článkom 16
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 na ďalšie uľahčenie prístupu
verejnosti k informáciám, ktoré sa majú zverejňovať podľa
smernice 2003/6/ES, smernice 2003/71/ES a tejto
smernice.“;
12. článok 23 sa mení a dopĺňa takto:
a)

c)

d)

odsek 4 sa nahrádza takto:

e)

„4.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplat
ňovania odseku 1 Komisia prijme v súlade s postupom
stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia:
i)

ii)

na stanovenie mechanizmu zabezpečujúceho urče
nie rovnocennosti informácií vyžadovaných podľa
tejto smernice vrátane účtovných závierok, ako aj
informácií vyžadovaných podľa zákonov, iných
právnych predpisov a správnych opatrení tretej
krajiny;
na stanovenie toho, že tretia krajina, v ktorej je emi
tent registrovaný, na základe svojich vnútroštátnych
zákonov, iných právnych predpisov a správnych
opatrení, alebo praxe a postupov založených na

v odseku 7 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov
v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za podmienok
uvedených v článkoch 27a a 27b aj opatrenia zamerané
na určenie všeobecných kritérií rovnocennosti na účely
prvého pododseku.“;

Príslušný orgán potom informuje ESMA o udelenej
výnimke.“;
b)

odsek 5 sa nahrádza takto:
„5.
S cieľom spresniť požiadavky stanovené v odse
ku 2 môže Komisia prijať prostredníctvom delegova
ných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a za
podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b opatrenia
vymedzujúce druh informácií zverejňovaných v tretej
krajine, ktoré sú dôležité pre verejnosť v Únii.“;

odsek 1 sa nahrádza takto:
Ak je sídlo emitenta v tretej krajine, môže prísluš
„1.
ný orgán domovského členského štátu oslobodiť tohto
emitenta od povinností podľa článkov 4 až 7, článku 12
ods. 6 a článkov 14 až 18 za predpokladu, že právne
predpisy danej tretej krajiny stanovia rovnocenné požia
davky alebo takýto emitent splní požiadavky právnych
predpisov tretej krajiny, ktoré príslušný orgán domov
ského členského štátu pokladá za rovnocenné.

15.12.2010

dopĺňa sa tento odsek:
„8. ESMA pomáha Komisii pri plnení jej úloh podľa
tohto článku v súlade s článkom 33 nariadenia (EÚ)
č. 1095/2010.“;

13. článok 24 sa mení a dopĺňa takto:
a)

v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:
Každý členský štát určí ústredný orgán uvedený
„1.
v článku 21 ods. 1 smernice 2003/71/ES ako príslušný
ústredný správny orgán, ktorý bude zodpovedný za pl
nenie povinností stanovených v tejto smernici a za za
bezpečenie uplatňovania ustanovení podľa nej prijatých.
Členské štáty o tom informujú Komisiu a ESMA.“;

15.12.2010

b)
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odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Členské štáty informujú Komisiu, ESMA v súlade
s článkom 28 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 a prí
slušné orgány iných členských štátov o akejkoľvek pri
jatej úprave týkajúcej sa delegovania úloh vrátane
presných podmienok upravujúcich toto delegovanie.“;

14. článok 25 sa mení a dopĺňa takto:

L 331/141

v tomto článku. Cieľom takej výmeny informácií je vý
kon funkcie dohľadu uvedených orgánov alebo subjek
tov. Ak informácie pochádzajú z iného členského štátu,
nesmú sa zverejniť bez výslovného súhlasu príslušných
orgánov, ktoré ich poskytli, a v prípade potreby len na
účely, na ktoré tieto orgány udelili svoj súhlas.“;
15. článok 26 sa nahrádza takto:
„Článok 26
Preventívne opatrenia

a)

vkladajú sa tieto odseky:

„2a. Príslušné orgány môžu upozorniť ESMA na situ
ácie, v ktorých sa žiadosť o spoluprácu zamietla alebo sa
nevybavila v primeranej lehote. Bez toho, aby bol dot
knutý článok 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(ZFEÚ), môže ESMA v situáciách uvedených v prvej vete
konať v súlade s právomocami, ktoré sa mu udelili podľa
článku 19 nariadenia (EÚ) 1095/2010.

2b.
Príslušné orgány spolupracujú s ESMA na účely
tejto smernice v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2c. Príslušné orgány bezodkladne poskytnú ESMA
všetky informácie potrebné na plnenie jeho úloh podľa
tejto smernice a podľa nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,
v súlade s článkom 35 uvedeného nariadenia.“;

1.
Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí,
že emitent alebo držiteľ akcií či iných finančných nástrojov
alebo osoba či subjekt uvedený v článku 10 spôsobili nezrov
nalosti alebo porušili svoje povinnosti, oznámi svoje zistenia
príslušnému orgánu domovského členského štátu a ESMA.
Ak aj napriek opatreniam prijatým príslušným orgá
2.
nom domovského členského štátu alebo z dôvodu, že sa tie
to opatrenia prejavia ako nedostatočné, emitent alebo držiteľ
cenných papierov naďalej porušuje príslušné ustanovenia
právneho alebo regulačného charakteru, príslušný orgán ho
stiteľského členského štátu po informovaní príslušného or
gánu domovského členského štátu prijme v súlade
s článkom 3 ods. 2 všetky vhodné opatrenia na ochranu in
vestorov a pri najbližšej príležitosti o tom informuje Komi
siu a ESMA.“;
16. názov kapitoly VI sa nahrádza takto:
„DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE OPATRENIA“;

b)

v odseku 3 sa prvá veta nahrádza takto:

„3. Odsek 1 nebráni príslušným orgánom, aby si vy
mieňali dôverné informácie s inými príslušnými orgán
mi, ESMA a Európskym výborom pre systémové riziká
(ESRB) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o ma
kroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finanč
ným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre
systémové riziká (*) alebo ich poskytovali iným prísluš
ným orgánom, ESMA a ESRB.

17. článok 27 sa mení a dopĺňa takto:
a)

„2a.
Právomoc prijímať delegované akty uvedené
v článku 2 ods. 3, článku 5 ods. 6, článku 9 ods. 7, člán
ku 12 ods. 8, článku 13 ods. 2, článku 14 ods. 2, člán
ku 17 ods. 4, článku 18 ods. 5, článku 19 ods. 4,
článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 4, článku 23 ods. 5
a článku 23 ods. 7 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch
rokov od 4. januára 2011. Komisia predloží správu tý
kajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť me
siacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia.
Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament
alebo Rada v súlade s článkom 27a neodvolajú.“;

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.“;
c)

odsek 4 sa nahrádza takto:
„4.
Členské štáty a ESMA v súlade s článkom 33 na
riadenia (EÚ) č. 1095/2010 môžu uzatvárať dohody
o spolupráci stanovujúce výmenu informácií s prísluš
nými orgánmi alebo subjektmi z tretích krajín, ktorým
ich príslušné právne predpisy umožňujú plniť akékoľvek
úlohy podľa tejto smernice v súlade s článkom 24. Člen
ské štáty informujú ESMA o uzavretí dohody o spolu
práci. Táto výmena informácií podlieha zárukám
služobného tajomstva najmenej na úrovni uvedenej

odsek 2a sa nahrádza takto:

b)

vkladajú sa tieto odseky:
„2b.
Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu
parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.
2c.
Právomoc prijímať delegované akty udelená Ko
misii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch
27a a 27b.“;
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né v odsekoch 1 alebo 2, alebo v iných situáciách, ktoré spĺ
ňajú technické kritériá stanovené v súlade s článkom 40 od
s. 1 písm. b), a zároveň o tom informujú Európsky orgán
dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (EBA) zriadený
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1093/2010 (*), Európsky orgán dohľadu (Európsky orgánu
pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)
(EIOPA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Ra
dy (EÚ) č. 1094/2010 (**) a Európsky orgán dohľadu (Európ
sky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA) zriadený
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1095/2010 (***) (spoločne ďalej len ako ‚ESA‘) v rozsahu,
ktorý je relevantný na účely tejto smernice a v súlade s prí
slušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, na
riadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,
a Komisiu.

18. vkladajú sa tieto články:
„Článok 27a
Odvolanie delegovania právomoci
1. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie prá
vomoci uvedené v článku 2 ods. 3, článku 5 ods. 6, článku 9
ods. 7, článku 12 ods. 8, článku 13 ods. 2, článku 14 ods. 2,
článku 17 ods. 4, článku 18 ods. 5, článku 19 ods. 4, člán
ku 21 ods. 4, článku 23 ods. 4, článku 23 ods. 5 a článku 23
ods. 7 kedykoľvek odvolať.
2.
Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom roz
hodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na
účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primera
nom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uve
die delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo
týkať.
3.
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie prá
vomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť
okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom urče
ný. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré
už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európ
skej únie.

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(**) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.
(***) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“;

2.

Námietky voči delegovaným aktom
1.
Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegova
nému aktu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov odo
dňa jeho oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu ale
bo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
3.

v článku 28 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7. Členské štáty sa navzájom informujú o prípadoch, keď
sa domnievajú, že tretia krajina spĺňa podmienky ustanove
né v odsekoch 3, 4 alebo 5, a zároveň o tom informujú ESA
v rozsahu, ktorý je relevantný na účely tejto smernice a v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia
(EÚ) č. 1095/2010, a Komisiu.“;

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európ
skej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej le
hoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu
o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.
3. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, ak Eu
rópsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku
v lehote uvedenej v odseku 1. V súlade s článkom 296 ZFEÚ
inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu,
uvedie dôvody jej vznesenia.“.

v článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Členské štáty sa navzájom informujú o prípadoch, keď
sa domnievajú, že tretia krajina spĺňa podmienky ustanove
né v odseku 1 písm. b), a zároveň o tom informujú ESA
v rozsahu, ktorý je relevantný na účely tejto smernice a v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia
(EÚ) č. 1095/2010, a Komisiu.“;

Článok 27b

2.
Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky
parlament ani Rada nevzniesli voči delegovanému aktu ná
mietku, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie
a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.
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4.

článok 31 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto

Článok 8
Zmeny a doplnenia smernice 2005/60/ES
Smernica 2005/60/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.

v článku 11 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4. Členské štáty sa navzájom informujú o prípadoch, keď
sa domnievajú, že tretia krajina spĺňa podmienky ustanove-

„2. Členské štáty, ESA v rozsahu, ktorý je relevantný
na účely tejto smernice a v súlade s príslušnými ustano
veniami nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ)
č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, a Komi
sia sa navzájom informujú o prípadoch, keď sa domnie
vajú, že právne predpisy tretej krajiny nepovoľujú
uplatňovanie opatrení vyžadovaných podľa prvého pod
odseku odseku 1 a že na dosiahnutie riešenia by sa moh
li prijať koordinované kroky.“;

15.12.2010

b)
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dopĺňa sa tento odsek:

8.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;

6.

ii)

b)

v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Opatrenia sa prijmú prostredníctvom delegovaných ak
tov v súlade s článkom 41 ods. 2a, 2b a 2c a za podmie
nok uvedených v článkoch 41a a 41b.“;

9.

článok 41 sa mení a dopĺňa takto:
a)

v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:
„2.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa člán
ky 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho
článok 8 a za predpokladu, že opatrenia prijaté v súlade
s uvedeným postupom nemenia podstatné ustanovenia
tejto smernice.“;

b)

odsek 2a sa nahrádza takto:
Právomoc prijímať delegované akty uvedené
„2a.
v článku 40 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch ro
kov od 4. januára 2011. Komisia predloží správu týka
júcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť
mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia.
Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament
alebo Rada v súlade s článkom 41a neodvolajú.“;

„Článok 37a

c)

vkladajú sa tieto odseky:
„2b.
Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu
parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

2.
Príslušné orgány poskytnú ESA všetky informácie po
trebné na plnenie ich povinností podľa tejto smernice a na
riadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010
a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

7.

sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Opatrenia sa prijmú prostredníctvom delegova
ných aktov v súlade s článkom 41 ods. 2a, 2b a 2c
a za podmienok uvedených v článkoch 41a a 41b.“;

vkladá sa tento článok:

1.
Príslušné orgány spolupracujú s ESA na účely tejto
smernice v súlade s nariadením (EÚ) č. 1093/2010, nariade
ním (EÚ) č. 1094/2010 a nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

sa v prvom pododseku nahrádza úvodná časť takto:
„1. S cieľom zohľadniť technický vývoj v oblasti
boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu
terorizmu a spresniť požiadavky ustanovené v tejto
smernici môže Komisia prijať tieto opatrenia:“;

v článku 34 sa dopĺňa tento odsek:

S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu a zohľad
„3.
niť technický vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých pe
ňazí a financovaniu terorizmu môžu ESA pri zohľadnení
existujúceho rámca a ak je to vhodné, v spolupráci s ostat
nými príslušnými orgánmi Únie v tejto oblasti, v súlade
s článkom 56 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ)
č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vypracovať ná
vrh regulačných technických predpisov na spresnenie mini
málneho obsahu oznámenia uvedeného v odseku 2.

v odseku 1:
i)

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;

5.

článok 40 sa mení a dopĺňa takto:
a)

„4. S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu toh
to článku a zohľadniť technický vývoj v oblasti boja pro
ti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
môžu ESA pri zohľadnení existujúceho rámca a ak je to
vhodné, v spolupráci s ostatnými príslušnými orgánmi
Únie v tejto oblasti, v súlade s článkom 56 nariadenia
(EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a na
riadenia (EÚ) č. 1095/2010 vypracovať návrh regulač
ných technických predpisov na spresnenie druhu
dodatočných opatrení uvedených v odseku 3 tohto člán
ku a minimálnych krokov, ktoré majú úverové a finanč
né inštitúcie podniknúť, ak právne predpisy tretej krajiny
nepovoľujú uplatňovanie opatrení požadovaných podľa
prvého pododseku odseku 1 tohto článku.
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2c.
Právomoc prijímať delegované akty udelená Ko
misii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch
41a a 41b.“;

názov kapitoly VI sa nahrádza takto:
„DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE OPATRENIA“;

d)

odsek 3 sa vypúšťa;
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10. vkladajú sa tieto články:

15.12.2010

„Článok 41a

(Európskemu orgánu pre bankovníctvo) zriadenému na
riadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1093/2010 (*) (EBA).

Odvolanie delegovania právomoci

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.“;

1. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie prá
vomoci uvedené v článku 40 kedykoľvek odvolať.

b)

2.
Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom roz
hodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na
účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primera
nom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uve
die delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo
týkať.

dopĺňajú sa tieto odseky:
„2. S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu toh
to článku môže EBA vypracovať návrh regulačných tech
nických predpisov:

3.
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie prá
vomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť
okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom urče
ný. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré
už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európ
skej únie.
Článok 41b
Námietky voči delegovaným aktom
1.
Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegova
nému aktu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov odo
dňa oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

a)

o informáciách, ktoré sa majú poskytnúť prísluš
ným orgánom v žiadosti o povolenie úverových in
štitúcií vrátane obchodného plánu ustanoveného
v článku 7;

b)

spresňujúcich podmienky na splnenie požiadavky
stanovenej v článku 8;

c)

spresňujúcich požiadavky, ktoré sa vzťahujú na ak
cionárov a členov s kvalifikovanými podielmi, ako
aj prekážky, ktoré môžu zabrániť účinnému výko
nu funkcií dohľadu príslušného orgánu, ako je us
tanovené v článku 12.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické
predpisy uvedené v prvom pododseku písm. a), b) a c)
v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 10 až 14
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

2.
Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky
parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému
aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie
a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

3.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňo
vania tohto článku môže EBA vypracovať návrh vyko
návacích technických predpisov štandardných
formulárov, vzorov a postupov na takéto poskytovanie
informácií.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európ
skej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej le
hoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu
o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.
3. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, ak Eu
rópsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku
v lehote uvedenej v odseku 1. V súlade s článkom 296 ZFEÚ
inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu,
uvedie dôvody jej vznesenia.“.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;
2.

v článku 9 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

Článok 9
„b) dotknuté členské štáty oznámia Komisii a EBA svoje dô
vody, pre ktoré sa rozhodli využiť túto možnosť, a“;

Zmeny a doplnenia smernice 2006/48/ES
Smernica 2006/48/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.

článok 6 sa mení a dopĺňa takto:
a)

existujúci odsek sa nahrádza takto:
Členské štáty požadujú od úverových inštitúcií,
„1.
aby pred začatím svojej činnosti získali potrebné povo
lenie. Bez toho, aby boli dotknuté články 7 až 12, sta
novia požiadavky na udelenie tohto povolenia
a oznámia ich Komisii a Európskemu orgánu dohľadu

3.

článok 14 sa nahrádza takto:
„Článok 14
EBA je informovaný o každom udelenom povolení.
Názov každej úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povo
lenie, sa uvedie do zoznamu. EBA uverejní tento zoznam na
svojej internetovej stránke a priebežne ho aktualizuje.“;
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v článku 17 sa odsek 2 nahrádza takto:

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom usta
noveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

„2.
Odňatie povolenia sa oznámi Komisii a EBA a zdô
vodní sa. Dotknutým osobám sa tieto dôvody oznámia.“;
5.

Komisii sa takisto udeľuje právomoc prijať vykonávacie tech
nické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;

v článku 19 sa dopĺňa tento odsek:
„9.
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
článku môže EBA vypracovať návrh regulačných technických
predpisov na vytvorenie úplného zoznamu informácií uve
dených v článku 19a ods. 4, ktoré majú navrhovaní nadobú
datelia zahrnúť do svojich oznámení, bez toho, aby bol
dotknutý odsek 3 tohto článku.

8.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania toh
to článku EBA vypracuje návrh vykonávacích technických
predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov
a postupov na takéto oznamovanie.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tejto
smernice môže EBA vypracovať návrh vykonávacích technic
kých predpisov na stanovenie spoločných postup, formulá
rov a vzorov pre konzultácie medzi dotknutými príslušnými
orgánmi, ako je uvedené v článku 19b.

EBA predloží tento návrh technických predpisov Komisii do
1. januára 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom usta
noveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č.
1093/2010.“;
7.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom usta
noveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

v článku 22 sa dopĺňa tento odsek:
„3.
S cieľom spresniť požiadavky ustanovené v tomto
článku a zabezpečiť zbližovanie postupov vykonávania do
hľadu môže EBA vypracovať návrh regulačných technických
predpisov na spresnenie opatrení, postupov a mechanizmov
uvedených v odseku 1 v súlade so zásadami primeranosti
a úplnosti uvedenými v odseku 2.

v článku 25 sa dopĺňa tento odsek:
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
„5.
článku EBA vypracuje návrh regulačných technických pred
pisov na spresnenie informácií, ktoré sa majú oznamovať
v súlade s týmto článkom.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania toh
to článku EBA vypracuje návrh vykonávacích technických
predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov
a postupov na takéto oznamovanie.
EBA predloží tento návrh technických predpisov Komisii do
1. januára 2014.

v článku 26 sa dopĺňa tento odsek:
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
„5.
článku EBA vypracuje návrh regulačných technických pred
pisov na spresnenie informácií, ktoré sa majú oznamovať
v súlade s týmto článkom.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

6.
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Komisii sa takisto udeľuje právomoc prijať vykonávacie tech
nické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;
9.

v článku 28 sa dopĺňa tento odsek:
„4.
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
článku EBA vypracuje návrh regulačných technických pred
pisov na spresnenie informácií, ktoré sa majú oznamovať
v súlade s týmto článkom.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania toh
to článku EBA vypracuje návrh vykonávacích technických
predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov
a postupov na takéto oznamovanie.
EBA predloží tento návrh technických predpisov Komisii do
1. januára 2014.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Komisii sa takisto udeľuje právomoc prijať vykonávacie tech
nické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;
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10. v článku 33 sa prvý odsek nahrádza takto:
„Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu v prí
pade núdze, skôr ako začnú postupovať podľa článku 30, pri
jať akékoľvek preventívne opatrenia potrebné na ochranu
záujmov vkladateľov, investorov a iných osôb, ktorým sa po
skytujú služby. Komisia, EBA a príslušné orgány ostatných
dotknutých členských štátov sú o takýchto opatreniach in
formované pri najbližšej príležitosti.“;
11. článok 36 sa nahrádza takto:
„Článok 36
Členské štáty informujú Komisiu a EBA o počte a druhu prí
padov, v ktorých došlo k odmietnutiu podľa článku 25 a člán
ku 26 ods. 1, 2 a 3, alebo v ktorých boli prijaté opatrenia
v súlade s článkom 30 ods. 3“;
12. v článku 38 sa odsek 2 nahrádza takto:

predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov
a postupov na výmenu informácií, ktoré by mohli uľahčiť
monitorovanie úverových inštitúcií.
EBA predloží tento návrh technických predpisov Komisii do
1. januára 2014.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v treťom pododseku v súlade s postupom usta
noveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Komisii sa takisto udeľuje právomoc prijať vykonávacie tech
nické predpisy uvedené v štvrtom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;
15. článok 42a sa mení a dopĺňa takto:
a)

„2.
Príslušné orgány informujú Komisiu, EBA a Európsky
bankový výbor o všetkých povoleniach pre otvorenie pobo
čiek udelených úverovým inštitúciám, ktorých ústredie sa na
chádza v tretej krajine.“;

v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„c) EBA mohol získať od príslušných orgánov člen
ských štátov informácie, ktoré získali od vnútroštát
nych orgánov tretích krajín v súlade s článkom 35
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:
„4.
Na účely tohto článku EBA pomáha Komisii v sú
lade s článkom 33 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;

14. v článku 42 sa dopĺňajú tieto odseky:
„Príslušné orgány môžu upozorniť EBA na situácie, v ktorých
sa žiadosť o spoluprácu, najmä o výmenu informácií, za
mietla alebo sa nevybavila v primeranej lehote. Bez toho, aby
bol dotknutý článok 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(ZFEÚ), môže EBA v situáciách uvedených v prvej vete konať
v súlade s právomocami mu udelenými podľa článku 19 na
riadenia (EÚ) č. 1093/2010.
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku
EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na
spresnenie informácií uvedených v tomto článku.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania toh
to článku EBA vypracuje návrh vykonávacích technických

v odseku 1 sa za štvrtý pododsek vkladá tento pododsek:
„Ak na konci pôvodného dvojmesačného obdobia kto
rýkoľvek z dotknutých príslušných orgánov postúpi vec
EBA v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č.
1093/2010, príslušné orgány hostiteľského členského
štátu odložia prijatie svojho rozhodnutia a počkajú na
rozhodnutie, ktoré môže EBA prijať v súlade s člán
kom 19 ods. 3 uvedeného nariadenia. Príslušné orgány
hostiteľského členského štátu prijmú svoje rozhodnutie
v súlade s rozhodnutím, ktoré prijal EBA. Toto dvojme
sačné obdobie sa v zmysle článku 19 uvedeného naria
denia považuje za zmierovacie obdobie. EBA prijme
svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec sa nepostú
pi EBA po skončení pôvodného dvojmesačného obdo
bia alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia.“;

13. článok 39 sa mení a dopĺňa takto:
a)
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b)

v odseku 3 sa dopĺňajú tieto pododseky:
„S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto člán
ku môže EBA vypracovať návrh regulačných technic
kých predpisov na spresnenie všeobecných podmienok
fungovania kolégií orgánov dohľadu.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické
predpisy uvedené v štvrtom pododseku v súlade s postu
pom ustanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania
tohto článku môže EBA vypracovať návrh vykonávacích
technických predpisov na stanovenie operatívneho fun
govania kolégií orgánov dohľadu.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v šiestom pododseku v súlade
s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;

15.12.2010
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16. článok 42b sa mení a dopĺňa takto:
a)

a)

centrálnym bankám Európskeho systému centrál
nych bánk a iným subjektom s podobnou funkciou
v ich postavení menových orgánov, ak sú tieto in
formácie dôležité pre výkon ich príslušných úloh
vyplývajúcich zo zákona vrátane výkonu menovej
politiky a súvisiaceho poskytovania likvidity, dohľa
du nad platobnými systémami a systémami zúčto
vania a vyrovnania a zabezpečenia stability
finančného systému;

odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Príslušné orgány zohľadnia pri výkone svojich po
vinností zbližovanie v oblasti nástrojov dohľadu a postu
pov dohľadu pri uplatňovaní zákonov, iných právnych
predpisov a správnych opatrení prijatých na základe tej
to smernice. Na tento účel členské štáty zabezpečia, aby:
a)

sa príslušné orgány podieľali na činnostiach EBA;

b)

prípadne iným verejnoprávnym orgánom zodpo
vedným za dohľad nad platobnými systémami;

b)

príslušné orgány dodržiavali usmernenia a odporú
čania EBA a uviedli dôvody v prípade ich
nedodržania;

c)

Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB),
ak sú tieto informácie dôležité pre výkon jeho úloh
vyplývajúcich zo zákona podľa nariadenia Európ
skeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z
24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľa
de Európskej únie nad finančným systémom
a o zriadení Európskeho výboru pre systémové
riziká (*).

c)

b)

L 331/147

národné mandáty udelené príslušným orgánom ne
bránili plneniu ich povinností ako členov EBA ale
bo podľa tejto smernice.“;

odsek 2 sa vypúšťa;

17. v článku 44 sa odsek 2 nahrádza takto:
Tento oddiel nebráni orgánom alebo subjektom
uvedeným v prvom pododseku v tom, aby oznamo
vali príslušným orgánom informácie, ktoré môžu
potrebovať na účely článku 45.

Odsek 1 nebráni príslušným orgánom rôznych člen
„2.
ských štátov v tom, aby si vymieňali informácie alebo posky
tovali informácie EBA v súlade s touto smernicou, inými
smernicami, ktoré sa vzťahujú na úverové inštitúcie, a s člán
kami 31 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Na tieto infor
mácie sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti stanovená
v odseku 1.“;
18. článok 46 sa nahrádza takto:

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.“;

b)

„V prípade krízovej situácie uvedenej v článku 130 od
s. 1 členské štáty umožnia príslušným orgánom bezod
kladne oznamovať informácie centrálnym bankám
Európskeho systému centrálnych bánk, ak sú tieto infor
mácie dôležité pre výkon ich úloh vyplývajúcich zo zá
kona vrátane vykonávania menovej politiky a s ňou
súvisiaceho poskytovania likvidity, dohľadu nad platob
nými systémami, systémami zúčtovania a systémami vy
rovnania
obchodov
s
cennými
papiermi
a zabezpečovania stability finančného systému, ako aj
ESRB podľa nariadenia (EÚ) č. 1092/2010, ak sú tieto in
formácie dôležité pre výkon jeho úloh vyplývajúcich zo
zákona.“;

„Článok 46
Členské štáty a EBA môžu v súlade s článkom 33 nariadenia
(EÚ) č. 1093/2010 uzatvárať s príslušnými orgánmi tretích
krajín alebo s orgánmi či subjektmi z tretích krajín dohody
o spolupráci, ktorými sa umožní výmena informácií, ako je
uvedené v článku 47 a článku 48 ods. 1 tejto smernice, len
ak sa zaručí, že poskytované informácie budú podliehať po
vinnosti mlčanlivosti prinajmenšom na úrovni uvedenej
v článku 44 ods. 1 tejto smernice. Účelom takejto výmeny in
formácií je plnenie úloh týchto orgánov alebo subjektov
v oblasti dohľadu.
Ak informácie pochádzajú z iného členského štátu, nesmú sa
zverejniť bez výslovného súhlasu orgánov, ktoré ich poskyt
li, a ak je to vhodné, len na účely, na ktoré tieto orgány po
skytli svoj súhlas.“;
19. článok 49 sa mení a dopĺňa takto:
a)

prvý odsek sa nahrádza takto:
„Tento oddiel nebráni príslušnému orgánu v tom, aby
poskytol informácie týmto subjektom na účely plnenia
ich úloh:

štvrtý odsek sa nahrádza takto:

20. článok 63a sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Ustanoveniami upravujúcimi tento nástroj sa za
bezpečuje, aby istina, nezaplatené úroky alebo dividendy
boli také, aby absorbovali straty a nebránili rekapitalizá
cii úverovej inštitúcie prostredníctvom vhodných me
chanizmov, ktoré vypracuje EBA podľa odseku 6“;
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odsek 6 sa nahrádza takto:
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu a za
„6.
bezpečiť zbližovanie postupov vykonávania dohľadu vy
pracuje EBA návrh regulačných technických predpisov
na spresnenie požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na nástroje
uvedené v odseku 1 tohto článku. EBA predloží tento
návrh regulačných technických predpisov Komisii do
1. januára 2014. Komisii sa udeľuje právomoc prijať re
gulačné technické predpisy uvedené v prvom pododse
ku v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

15.12.2010

23. v článku 84 ods. 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:
„S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku
môže EBA vypracovať návrh regulačných technických pred
pisov s cieľom spresniť metodiku hodnotenia, na základe kto
rej príslušné orgány povolia úverovým inštitúciám používať
IRB prístup.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku písm. a) v súlade s postu
pom ustanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010.“;

EBA vydá aj usmernenia týkajúce sa nástrojov uvede
ných v článku 57 prvý odsek písm. a).
24. v článku 97 ods. 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:
EBA monitoruje uplatňovanie týchto usmernení.“;
21. v článku 74 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tejto
smernice budú na účely oznamovania týchto výpočtov úve
rovými inštitúciami príslušné orgány od 31. decembra 2012
používať jednotné formáty, periodicity a termíny podávania
správ. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňova
nia tejto smernice vypracuje EBA do 1. januára 2012 návrh
vykonávacích technických predpisov na zavedenie jednot
ných formátov (so súvisiacimi pokynmi), periodicít a termí
nov podávania správ v rámci Únie. Formáty podávania správ
musia byť primerané povahe, rozsahu a zložitosti činností
úverových inštitúcií.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tejto
smernice vypracuje EBA aj návrh vykonávacích technických
predpisov týkajúcich sa riešení v oblasti informačných tech
nológií, ktoré sa majú uplatňovať na takéto podávanie správ.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v druhom a treťom pododseku v súlade
s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;
22. v článku 81 ods. 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:
„S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku
vypracuje EBA po konzultácii s Európskym orgánom dohľa
du (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) (ESMA)
zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1095/2010 (*) návrh regulačných technických predpisov
s cieľom spresniť metodiku hodnotenia týkajúcu sa ratingov.
EBA predloží tento návrh regulačných technických predpi
sov Komisii do 1. januára 2014.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v druhom pododseku v súlade s postupom us
tanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č.
1093/2010.
(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“;

„S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku
EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných
technických predpisov s cieľom spresniť metodiku hodnote
nia týkajúcu sa ratingov. EBA predloží tento návrh regulač
ných technických predpisov Komisii do 1. januára 2014.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v druhom pododseku v súlade s postupom us
tanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010.“;
25. v článku 105 ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:
„S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku
môže EBA vypracovať návrh regulačných technických pred
pisov s cieľom spresniť metodiku hodnotenia, na základe kto
rej príslušné orgány povolia úverovým inštitúciám používať
pokročilé prístupy merania.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v druhom pododseku v súlade s postupom us
tanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010.“;
26. v článku 106 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto odseku
EBA vypracuje návrh regulačných tecnických predpisov s cie
ľom spresniť výnimky ustanovené v písmenách c) a d), ako aj
podmienky, ktoré sa použili na zistenie existencie skupiny
prepojených klientov, ako sa uvádza v odseku 3. EBA pred
loží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii
do 1. januára 2014.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v druhom pododseku v súlade s postupom us
tanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010.“;
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27. v článku 110 sa odsek 2 nahrádza takto:
„2. Členské štáty ustanovia, že podávanie správ sa vyko
náva aspoň dvakrát ročne. Príslušné orgány budú od 31. de
cembra 2012 uplatňovať jednotné formáty, periodicity
a termíny pre podávanie správ. S cieľom zabezpečiť jednotné
podmienky uplatňovania tejto smernice vypracuje EBA do
1. januára 2012 návrh vykonávacích technických predpisov
na zavedenie jednotných formátov (so súvisiacimi pokynmi),
periodicít a termínov podávania správ v rámci Únie. Formá
ty podávania správ musia byť primerané povahe, rozsahu
a zložitosti činností úverových inštitúcií.

31. v článku 126 sa odsek 4 nahrádza takto:
Príslušné orgány oznámia Komisii a EBA každú doho
„4.
du spadajúcu pod odsek 3“;
32. článok 129 sa mení a dopĺňa takto:
a)

b)

28. v článku 111 ods. 1 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

29. v článku 122a sa odsek 10 nahrádza takto:
„10.
EBA podáva každoročne Komisii správu o dodržia
vaní tohto článku príslušnými orgánmi.

c)

30. v článku 124 sa dopĺňa tento odsek:

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom usta
noveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č.
1093/2010.“;

v odseku 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:
„S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania
procesu spoločného rozhodovania uvedeného v tomto
odseku môže EBA vypracovať návrh vykonávacích tech
nických predpisov, so zreteľom na žiadosti o udelenie
povolení uvedených v článku 84 ods. 1, článku 87 od
s. 9 a článku 105 a v prílohe III časť 6, s cieľom uľahčo
vať spoločné rozhodnutia.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v druhom pododseku v súlade s postupom us
tanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010.“;

„6.
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
článku môže EBA vypracovať návrh regulačných technických
predpisov s cieľom spresniť tento článok, spoločný postup
hodnotenia rizika a metodiku.

v odseku 2 sa piaty pododsek dopĺňa takto:
„Ak na konci šesťmesačného obdobia ktorýkoľvek z do
tknutých príslušných orgánov postúpi vec EBA v súlade
s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, orgán kon
solidovaného dohľadu musí odložiť svoje rozhodnutie
a čakať na akékoľvek rozhodnutie, ktoré môže EBA pri
jať v súlade s článkom 19 ods. 3 uvedeného nariadenia
o jeho rozhodnutí, a svoje rozhodnutie musí prijať v sú
lade s týmto rozhodnutím EBA. Toto šesťmesačné ob
dobie sa v zmysle uvedeného nariadenia považuje za
zmierovacie obdobie. EBA prijme svoje rozhodnutie do
jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi EBA po skončení to
hto šesťmesačného obdobia alebo po dosiahnutí spoloč
ného rozhodnutia.“;

„Členské štáty môžu stanoviť nižší limit ako 150 miliónov
EUR, pričom o tom informujú EBA a Komisiu.“;

S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku vy
pracuje EBA návrh regulačných technických predpisov na
zbližovanie postupov dohľadu so zreteľom na tento článok
vrátane opatrení prijatých v prípade porušenia povinnosti
odbornej starostlivosti a riadenia rizík. EBA predloží tento
návrh regulačných technických predpisov Komisii do 1. ja
nuára 2014.

v odseku 1 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:
„Ak si orgán konsolidovaného dohľadu neplní úlohy
uvedené v prvom pododseku alebo ak príslušné orgány
nespolupracujú s orgánom konsolidovaného dohľadu
v rozsahu, ktorý sa vyžaduje pri plnení úloh uvedených
v prvom pododseku, ktorýkoľvek z dotknutých prísluš
ných orgánov môže upozorniť na danú vec EBA, ktorý
môže konať v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010.“;

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tejto
smernice vypracuje EBA aj návrh vykonávacích technických
predpisov týkajúcich sa riešení v oblasti informačných tech
nológií, ktoré sa majú uplatňovať na takéto podávanie správ.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v prvom a druhom pododseku v súlade
s postupom ustanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ)
č. 1093/2010.“;
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Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v šiestom a siedmom pododse
ku v súlade s postupom stanoveným v článku 15
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;
d)

odsek 3 sa mení a dopĺňa takto:
i)

v treťom pododseku sa slová „Výbor/Výborom eu
rópskych orgánov bankového dohľadu“ nahrádzajú
slovom „EBA“;
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štvrtý pododsek sa nahrádza takto:
„V prípade, ak sa spoločné rozhodnutie príslušných
orgánov neprijme do štyroch mesiacov, rozhodnu
tie o uplatňovaní článkov 123 a 124 a článku 136
ods. 2 prijme orgán konsolidovaného dohľadu na
konsolidovanom základe po dôkladnom zvážení
hodnotenia rizík dcérskych spoločností, ktoré vyko
nali dotknuté príslušné orgány. Ak na konci štvor
mesačného obdobia ktorýkoľvek z dotknutých
príslušných orgánov postúpi vec EBA v súlade
s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, orgán
konsolidovaného dohľadu musí odložiť svoje roz
hodnutie a čakať na akékoľvek rozhodnutie, ktoré
môže EBA prijať v súlade s článkom 19 ods. 3 uve
deného nariadenia, a svoje rozhodnutie musí prijať
v súlade s rozhodnutím, ktoré prijal EBA. Toto
štvormesačné obdobie sa v zmysle uvedeného na
riadenia považuje za zmierovacie obdobie. EBA
prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec
sa nepostúpi EBA po uplynutí tohto štvormesačné
ho obdobia alebo po dosiahnutí spoločného
rozhodnutia.“;

iii) piaty pododsek sa nahrádza takto:
„Rozhodnutie o uplatnení článkov 123 a 124 a člán
ku 136 ods. 2 prijmú zodpovedajúce príslušné or
gány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi
spoločnosťami materskej úverovej inštitúcie z Únie
alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti
z Únie na individuálnom alebo subkonsolidovanom
základe po náležitom zvážení názorov a výhrad vy
jadrených orgánom konsolidovaného dohľadu. Ak
na konci štvormesačného obdobia ktorýkoľvek
z dotknutých príslušných orgánov postúpi vec EBA
v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č.
1093/2010, príslušné orgány musia odložiť svoje
rozhodnutie a čakať na akékoľvek rozhodnutie, kto
ré EBA prijme v súlade s článkom 19 ods. 3 uvede
ného nariadenia, a svoje rozhodnutie musia prijať
v súlade s rozhodnutím, ktoré prijal EBA. Toto
štvormesačné obdobie sa v zmysle uvedeného na
riadenia považuje za zmierovacie obdobie. EBA
prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec
sa nepostúpi EBA po uplynutí tohto štvormesačné
ho obdobia alebo po dosiahnutí spoločného
rozhodnutia.“;
iv) siedmy pododsek sa nahrádza takto:
„Ak sa uskutočnili konzultácie s EBA, všetky prísluš
né orgány zvážia jeho odporúčania a vysvetlia aké
koľvek významné odchýlky od týchto odporúčaní“;
v)

desiaty pododsek sa nahrádza takto:
„S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňo
vania procesu spoločného rozhodovania uvedené
ho v tomto odseku môže EBA vypracovať návrh
vykonávacích technických predpisov, s ohľadom na
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uplatňovanie článkov 123 a 124 a článku 136 od
s. 2 v záujme napomáhania prijímania spoločných
rozhodnutí.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie
technické predpisy uvedené v desiatom pododse
ku v súlade s postupom ustanoveným v článku 15
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;
33. v článku 130 ods. 1 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú
takto:
„130.
Ak nastane krízová situácia vrátane situácie uvede
nej v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 alebo nepriaz
nivý vývoj na trhoch, čo potenciálne ohrozuje likviditu trhu
a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek členskom štá
te, v ktorom bolo subjektom skupiny udelené povolenie ale
bo v ktorom sú zriadené dôležité pobočky uvedené
v článku 42a, orgán konsolidovaného dohľadu s prihliadnu
tím na kapitolu 1 oddiel 2 na to čo najskôr upozorní EBA,
ESRB a orgány uvedené v článku 49 štvrtý odsek a v člán
ku 50, a oznámi všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre
výkon ich úloh. Tieto povinnosti sa vzťahujú na všetky prí
slušné orgány podľa článkov 125 a 126 a príslušný orgán
uvedený v článku 129 ods. 1.
Ak sa orgán uvedený v článku 49 štvrtý odsek dozvie o situ
ácii opísanej v prvom pododseku, čo najskôr na ňu upozorní
príslušné orgány uvedené v článkoch 125 a 126 a EBA.“;
34. v článku 131 sa tretí odsek nahrádza takto:
„Príslušné orgány zodpovedné za udelenie povolenia dcérskej
spoločnosti materskej spoločnosti, ktorá je úverovou inštitú
ciou, môžu na základe dvojstrannej dohody v súlade s člán
kom 28 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 delegovať svoje úlohy
týkajúce sa dohľadu na príslušné orgány, ktoré materskej
spoločnosti udelili povolenie a ktoré nad ňou vykonávajú do
hľad, aby tieto orgány mohli prevziať zodpovednosť za vý
kon dohľadu nad dcérskou spoločnosťou v súlade s touto
smernicou. EBA je informovaný o existencii a obsahu takých
to dohôd. Získané informácie postúpi príslušným orgánom
ostatných členských štátov a Európskemu výboru pre
bankovníctvo.“;
35. článok 131a sa mení a dopĺňa takto:
a)

odsek 1 sa nahrádza takto:
„1.
Orgán konsolidovaného dohľadu zriadi kolégiá
orgánov dohľadu na účely zjednodušenia výkonu úloh
uvedených v článku 129 a článku 130 ods. 1 a so zre
teľom na požiadavky na dôvernosť v odseku 2 tohto
článku a súlad s právnymi predpismi Únie zabezpečí pri
meranú koordináciu a prípadne spoluprácu s príslušný
mi zodpovednými orgánmi v tretích krajinách.
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EBA prispieva k podpore a monitorovaniu účinného,
efektívneho a systematického fungovania kolégií orgá
nov dohľadu uvedených v tomto článku v súlade s člán
kom 21 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. S týmto cieľom
sa EBA zúčastňuje spôsobom, aký považuje za vhodný,
a na tento účel sa považuje za príslušný orgán.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňo
vania tohto článku môže EBA vypracovať návrh vy
konávacích technických predpisov na stanovenie
operatívneho fungovania kolégií orgánov dohľadu.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie
technické predpisy uvedené vo štvrtom pododse
ku v súlade s postupom ustanoveným v článku 15
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;

Kolégiá orgánov dohľadu poskytujú orgánu konsolido
vaného dohľadu, EBA a ostatným dotknutým prísluš
ným orgánom rámec na výkon týchto úloh:
ii)
a)

vzájomná výmena informácií, ako aj s EBA v súlade
s článkom 21 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010;

b)

dosiahnutie prípadnej dohody o dobrovoľnom zve
rení úloh a dobrovoľnom delegovaní povinností;

c)

určenie programov previerok vykonávaných orgán
mi dohľadu, ktoré sa opierajú o hodnotenie rizika
skupiny podľa článku 124;

d)

e)

f)

zvýšenie efektívnosti dohľadu odstránením zbytoč
nej duplicity požiadaviek dohľadu okrem iného
v súvislosti so žiadosťami o informácie uvedenými
v článku 130 ods. 2 a článku 132 ods. 2;

Príslušné orgány zapojené v kolégiách orgánov dohľadu
a EBA úzko spolupracujú. Požiadavky zachovávania dô
vernosti podľa kapitoly 1 oddiel 2 nebránia príslušným
orgánom vo výmene dôverných informácií v rámci ko
légií orgánov dohľadu. Zriadenie a fungovanie kolégií or
gánov dohľadu nemá vplyv na práva a povinnosti
príslušných orgánov podľa tejto smernice.“;
b)

v odseku 2:
i)

sa druhý pododsek nahrádza takto:
„S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
článku môže EBA vypracovať návrh regulačných
technických predpisov s cieľom spresniť všeobecné
podmienky fungovanie kolégií orgánov dohľadu.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné tech
nické predpisy uvedené v druhom pododseku v sú
lade s postupom ustanoveným v článkoch 10 až 14
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

šiesty pododsek sa nahrádza takto:
„Pri zachovaní požiadaviek týkajúcich sa dôvernosti
informácií podľa kapitoly 1 oddiel 2 orgán konso
lidovaného dohľadu informuje EBA o činnostiach
kolégia orgánov dohľadu vrátane činnosti v krízo
vých situáciách, a oznámi EBA všetky informácie,
ktoré majú osobitný význam na účely zbližovania
postupov dohľadu.“;

36. článok 132 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:
a)

za prvý pododsek sa vkladajú tieto pododseky:
„Príslušné orgány spolupracujú s EBA na účely tejto
smernice v súlade s nariadením (EÚ) č. 1093/2010.

dôsledné uplatňovanie požiadaviek na obozretné
podnikanie podľa tejto smernice vo všetkých sub
jektoch bankovej skupiny bez toho, aby boli dot
knuté možnosti a právomoci ustanovené
v právnych predpisoch Únie;
uplatnenie článku 129 ods. 1 písm. c) so zreteľom
na prácu ostatných fór, ktoré môžu byť v uvedenej
oblasti zriadené.
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Príslušné orgány poskytnú EBA všetky informácie po
trebné na plnenie jeho povinností podľa tejto smernice
a podľa nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, v súlade s člán
kom 35 uvedeného nariadenia.“;
b)

dopĺňajú sa tieto pododseky:
„Príslušné orgány môžu EBA upozorniť na situácie,
v ktorých:
a)

príslušný orgán neoznámil podstatné informácie;
alebo

b)

sa žiadosť o spoluprácu, najmä o výmenu relevant
ných informácií, zamietla alebo sa v primeranej le
hote nevybavila.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 258 ZFEÚ, môže
EBA v situáciách uvedených v siedmom pododseku ko
nať v súlade s právomocami mu udelenými podľa člán
ku 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;
37. v článku 140 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3. Príslušné orgány zodpovedné za dohľad na konsolido
vanom základe vytvoria zoznamy finančných holdingových
spoločností uvedených v článku 71 ods. 2 Tieto zoznamy sa
oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov,
EBA a Komisii.“;
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38. článok 143 sa mení a dopĺňa takto:
a)

EBA predloží tento návrh vykonávacích technických predpi
sov Komisii do 1. januára 2014.

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:
i)

ii)

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom
ustanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;

na koniec prvého pododseku sa dopĺňa táto veta:
„EBA pomáha Komisii a Európskemu bankovému
výboru pri plnení týchto úloh, ako aj vrátane toho,
či by sa mali tieto usmermenia aktualizovať.“;

41. článok 156 sa mení a dopĺňa takto:

druhý pododsek sa nahrádza takto:

a)

slová „Výbor/Výborom európskych orgánov bankového
dohľadu“ sa nahrádzajú slovom „EBA“;

b)

prvý odsek sa nahrádza takto:

„Príslušný orgán, ktorý vykonáva overovanie uve
dené v prvom pododseku odseku 1, zohľadní každé
takéto usmernenia. Príslušný orgán sa na tento účel
pred prijatím rozhodnutia poradí s EBA.“;
b)

„Komisia v spolupráci s EBA a členskými štátmi a s ohľa
dom na príspevok Európskej centrálnej banky pravidel
ne monitoruje, či táto smernica spolu so smernicou
2006/49/ES má významný vplyv na hospodársky cy
klus, a na základe tohto preskúmania zváži, či sú opod
statnené akékoľvek nápravné opatrenia.“.

v odseku 3 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:
„Tieto techniky dohľadu sa navrhnú tak, aby zabezpečili
dosiahnutie cieľov konsolidovaného dohľadu vymedze
né v tejto kapitole, a oznámia sa ostatným dotknutým
príslušným orgánom, EBA a Komisii.“;

39. v článku 144 sa dopĺňajú tieto odseky:

Článok 10
Zmeny a doplnenia smernice 2006/49/ES
Smernica 2006/49/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v treťom odseku v súlade s článkom 15 na
riadenia (EÚ) č. 1093/2010.“;

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom usta
noveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

40. v článku 150 sa dopĺňa tento odsek:

a)

bodov 15 až 17 prílohy V;

b)

bodu 23 písm. l) prílohy V, pokiaľ ide o kritériá na sta
novenie primeraného pomeru medzi pevnou a pohybli
vou zložkou celkového odmeňovania, a bodu 23
písm. o) bod ii) prílohy V, pokiaľ ide o spresnenie tried
nástrojov, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v uve
denom bode;

v článku 18 sa dopĺňa tento odsek:
„5. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankov
níctvo) (EBA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (*) môže vypracovať návrh regu
lačných technických predpisov na spresnenie metodiky hod
notenia, na základe ktorej príslušné orgány povoľujú
inštitúciám používať interné modely na účely výpočtu kapi
tálových požiadaviek podľa tejto smernice.

„S cieľom zaistiť jednotné podmienky uplatňovania tohto
článku vypracuje EBA návrh vykonávacích technických pred
pisov na určenie formátu, štruktúry, obsahu a dátumu roč
ného zverejnenia informácií ustanovených v tomto článku.
EBA predloží tento návrh vykonávacích technických predpi
sov Komisii do 1. januára 2014.

EBA vypracuje návrh vykonávacích technických pred
„3.
pisov na účely zabezpečenia jednotných podmienok uplat
ňovania tejto smernice v súvislosti s podmienkami
uplatňovania:

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.“;
2.

v článku 22 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„Ak príslušné orgány upustia od uplatňovania kapitálových
požiadaviek na konsolidovanom základe podľa tohto člán
ku, oznámia to Komisii a EBA.“;

3.

v článku 32 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:
a)

časti 2 prílohy VI, pokiaľ ide o kvantitatívne faktory uve
dené v bode 12, kvalitatívne faktory uvedené v bode 13
a referenčné hodnoty uvedené v bode 14.

druhý pododsek sa nahrádza takto:
„Príslušné orgány oznámia tieto postupy EBA, Rade
a Komisii.“;

b)
c)

15.12.2010

dopĺňa sa tento pododsek:
„EBA vydá usmernenia týkajúce sa postupov uvedených
v tomto odseku.“;

15.12.2010
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v článku 36 sa odsek 1 nahrádza takto:

c)

„1. Členské štáty určia orgány, ktoré budú zodpovedné za
plnenie povinností stanovených touto smernicou. Informujú
o tom EBA a Komisiu a uvedú pritom akékoľvek rozdelenie
povinností.“;
5.

v článku 38 ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:
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požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na akcionárov a členov
s kvalifikovanou účasťou, ako aj prekážok, ktoré môžu
zabrániť efektívnemu výkonu funkcií dohľadu príslušné
ho orgánu, ako sa ustanovuje v článku 8 ods. 1 tejto
smernice a v článku 10 ods. 1 a 2 smernice 2004/39/ES
v súlade s článkom 11 tejto smernice.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

„Príslušné orgány spolupracujú s EBA na účely tejto smerni
ce v súlade s nariadením (EÚ) č. 1093/2010.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania toh
to článku ESMA môže vypracovať návrh vykonávacích tech
nických predpisov na stanovenie štandardných formulárov,
vzorov a postupov, ktoré sa majú použiť pri oznamovaní ale
bo poskytovaní informácií, ktoré je ustanovené v prvom
pododseku písm. a) a b).

Príslušné orgány bezodkladne poskytnú EBA všetky informá
cie potrebné na plnenie jeho povinností podľa tejto smernice
a podľa nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, v súlade s článkom 35
uvedeného nariadenia.“
Článok 11
Zmeny a doplnenia smernice 2009/65/ES

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

Smernica 2009/65/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.

v článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

„2.
Členské štáty informujú ESMA a Komisiu o akýchkoľ
vek všeobecných ťažkostiach, s ktorými sa PKIPCP stretávajú
pri uvádzaní svojich podielových listov na trh v ktorejkoľvek
tretej krajine.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom usta
noveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Komisia čo najskôr preskúma takéto ťažkosti s cieľom nájsť
primerané riešenie. ESMA jej pomáha pri vykonávaní tejto
úlohy.“;

5.

v článku 11 sa dopĺňa tento odsek:

v článku 6 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„ESMA je informovaný o každom udelenom povolení a na
svojich internetových stránkach zverejní zoznam správcov
ských spoločností s udeleným povolením a priebežne ho
aktualizuje.“;

3.

v článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:

S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
„8.
článku Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné
papiere a trhy) (ESMA) zriadený nariadením Európskeho par
lamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (*) môže vypracovať ná
vrh regulačných technických predpisov na určenie
informácií, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom
v žiadostiach o povolenie PKIPCP.

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“;
2.

4.

v článku 7 sa dopĺňa tento odsek:
„6.
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
článku ESMA môže vypracovať návrh regulačných technic
kých predpisov na spresnenie:
a)

b)

informácií, ktoré sa majú príslušným orgánom poskyt
núť v žiadosti o povolenie správcovskej spoločnosti vrá
tane obchodného plánu;
požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na správcovskú spoloč
nosť podľa odseku 2 a informácií na účely oznamova
nia, ako sa ustanovuje v odseku 3;

S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tejto
„3.
smernice môže ESMA vypracovať návrh regulačných technic
kých predpisov na vytvorenie úplného zoznamu informácií,
ako je ustanovené v tomto článku, s odkazom na článok 10b
ods. 4 smernice 2004/39/ES, ktoré majú navrhovaní nadobú
datelia zahrnúť do svojich oznámení, bez toho, aby bol dot
knutý článok 10a ods. 2 uvedenej smernice.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania toh
to článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích tech
nických predpisov na určenie štandardných formulárov,
vzorov a postupov pre spôsoby procesu konzultácií medzi
dotknutými príslušnými orgánmi, ako je uvedené v tomto
článku, s odkazom na článok 10 ods. 4 smernice 2004/39/ES.
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Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
6.

článok 12 sa mení a dopĺňa takto:
a)

8.

odsek 3 sa mení a dopĺňa takto:
i)

b)

prvý pododsek sa nahrádza takto:

článok 14 sa mení a dopĺňa takto:
odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:
i)

v prvom pododseku sa úvodná časť nahrádza takto:
„2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 116, Ko
misia prijme prostredníctvom delegovaných aktov
v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za podmie
nok uvedených v článkoch 112a a 112b opatrenia
s cieľom zabezpečiť, aby správcovská spoločnosť
spĺňala povinnosti stanovené v odseku 1, najmä:“;

ii)
b)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania toh
to článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích tech
nických predpisov na stanovenie štandardných formulárov,
vzorov a postupov pre poskytovanie informácií v súlade
s odsekmi 3 a 9.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

dopĺňa sa tento odsek:

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

a)

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

druhý pododsek sa vypúšťa;

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplat
„4.
ňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vy
konávacích technických predpisov na určenie
podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých
Komisiou týkajúcich sa postupov, mechanizmov, štruk
túr a organizačných požiadaviek uvedených v odseku 3.

7.

v článku 17 sa dopĺňa tento odsek:
„10.
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technic
kých predpisov na určenie informácií, ktoré sa majú ozná
miť v súlade s odsekmi 1, 2, 3, 8 a 9.

„3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 116, Ko
misia prijme prostredníctvom delegovaných aktov
v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za podmie
nok uvedených v článkoch 112a a 112b opatrenia,
ktorými vymedzí postupy a mechanizmy uvedené
v odseku 1 druhý pododsek písm. a) a štruktúry
a organizačné požiadavky na zabránenie konflik
tom záujmov, ako je uvedené v odseku 1 druhý
pododsek písm. b).“;
ii)

15.12.2010

druhý pododsek sa vypúšťa;

dopĺňa sa tento odsek:
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplat
„3.
ňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vy
konávacích technických predpisov na určenie
delegovaných aktov prijatých Komisiou, ktoré sa týkajú
kritérií, zásad a krokov uvedených v odseku 2.

9.

v článku 18 sa dopĺňa tento odsek:
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
„5.
článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technic
kých predpisov na určenie informácií, ktoré sa majú ozná
miť v súlade s odsekmi 1, 2 a 4.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania toh
to článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích tech
nických predpisov s cieľom vytvoriť štandardné formuláre,
vzory a postupy pre poskytovanie informácií v súlade s od
sekmi 2 a 4.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

10. v článku 20 sa dopĺňa tento odsek:
S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu tohto článku
„5.
môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických
predpisov na určenie informácií, ktoré sa majú poskytnúť prí
slušným orgánom v žiadosti o správu PKIPCP so sídlom
v inom členskom štáte.
Komisia môže prijať regulačné technické predpisy uvedené
v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným
v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

15.12.2010
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orgány ostatných dotknutých členských štátov sú o ta
kýchto opatreniach informované pri najbližšej
príležitosti.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania toh
to článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích tech
nických predpisov s cieľom stanoviť štandardné formuláre,
vzory a postupy pre toto poskytovanie informácií.

Po porade s príslušnými orgánmi dotknutých členských
štátov môže Komisia rozhodnúť, že daný členský štát
musí zmeniť alebo zrušiť tieto opatrenia bez toho, aby
boli dotknuté právomoci ESMA podľa článku 17 naria
denia (EÚ) č. 1095/2010.“;

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
11. článok 21 sa mení a dopĺňa takto:
a)

a)

b)

b)

c)

po informovaní príslušných orgánov domovského
členského štátu správcovskej spoločnosti prijať
vhodné opatrenia vrátane opatrení podľa článkov
98 a 99 s cieľom predísť ďalšiemu protiprávnemu
konaniu alebo ho sankcionovať a v potrebnom roz
sahu zabrániť správcovskej spoločnosti, aby na ich
území začala akékoľvek ďalšie transakcie; členské
štáty zabezpečia, aby bolo na ich území možné do
ručovať právne dokumenty potrebné na takéto opa
trenia týkajúce sa správcovských spoločností; pokiaľ
je službou poskytovanou v rámci hostiteľského
členského štátu správcovskej spoločnosti správa
PKIPCP, hostiteľský členský štát správcovskej spo
ločnosti môže od správcovskej spoločnosti žiadať,
aby ukončila správu tohto PKIPCP; alebo
ak sa domnievajú, že príslušný orgán domovského
členského štátu správcovskej spoločnosti nekonal
primerane, upozorniť na túto záležitosť ESMA,
ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré
mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ)
č. 1095/2010.“;

v odseku 7 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:
„7. Skôr než začnú konať podľa postupu uvedeného
v odseku 3, 4 alebo 5, príslušné orgány hostiteľského
členského správcovskej spoločnosti môžu v naliehavých
prípadoch prijať akékoľvek preventívne opatrenia po
trebné na ochranu záujmov investorov a ostatných osôb,
ktorým sa poskytujú služby. Komisia, ESMA a príslušné

v odseku 9 sa prvý pododsek nahrádza takto:
Členské štáty informujú ESMA a Komisiu o počte
„9.
a type prípadov, v ktorých zamietli udelenie povolenia
podľa článku 17 alebo žiadosť podľa článku 20, a o opa
treniach prijatých v súlade s odsekom 5 tohto článku.“;

odsek 5 sa nahrádza takto:
„5. Ak napriek opatreniam prijatým príslušnými or
gánmi domovského členského štátu správcovskej spo
ločnosti, alebo ak sa ukáže, že takéto opatrenia sú
nedostatočné alebo v dotknutom členskom štáte nie sú
dostupné, správcovská spoločnosť naďalej odmieta po
skytnúť informácie, ktoré žiada hostiteľský členský štát
správcovskej spoločnosti podľa odseku 2, alebo pokra
čuje v porušovaní zákonných alebo regulačných ustano
vení uvedených v tom istom odseku, ktoré platia
v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnos
ti, môžu príslušné orgány hostiteľského členského štátu
správcovskej spoločnosti podniknúť tieto kroky:
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12. v článku 23 sa odsek 6 mení a dopĺňa takto:
a)

prvý pododsek sa nahrádza takto:
„6. Komisia môže prostredníctvom delegovaných ak
tov v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za podmie
nok uvedených v článkoch 112a a 112b prijať opatrenia
v súvislosti s opatreniami, ktoré má prijať depozitár na
vykonávanie svojich úloh, pokiaľ ide o PKIPCP riadený
správcovskou spoločnosťou so sídlom v inom členskom
štáte, vrátane údajov, ktoré musia byť súčasťou štandard
nej dohody, ktorú má používať depozitár a správcovská
spoločnosť v súlade s odsekom 5.“;

b)

druhý pododsek sa vypúšťa;

13. v článku 29 sa dopĺňajú tieto odseky:
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tejto
„5.
smernice môže ESMA vypracovať návrh regulačných technic
kých predpisov s cieľom spresniť:
a)

informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgá
nom v žiadosti o povolenie investičnej spoločnosti vrá
tane obchodného plánu; a

b)

prekážky, ktoré môžu brániť účinnému výkonu funkcií
dohľadu príslušného orgánu, ako sa stanovuje v odse
ku 1 písm. c).

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
6.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania
tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích
technických predpisov s cieľom vytvoriť štandardné formu
láre, vzory a postupy pre poskytovanie informácií uvedených
v odseku 5 prvý pododsek písm. a).
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
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14. v článku 32 sa odsek 6 nahrádza takto:
„6.
Členské štáty oznámia ESMA a Komisii údaje o tom,
ktoré investičné spoločnosti majú prospech z výnimiek uve
dených v odsekoch 4 a 5.“;
15. v článku 33 sa odsek 6 mení a dopĺňa takto:
a)

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
18. článok 51 sa mení a dopĺňa takto:
a)

„Príslušné orgány zabezpečia, aby sa všetky informácie
získané podľa tretieho odseku a zhromaždené v súvislo
sti so všetkými správcovskými alebo investičnými spo
ločnosťami, nad ktorými vykonávajú dohľad, sprístupnili
ESMA v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ)
č. 1095/2010 a Európskemu výboru pre systémové ri
ziká (ESRB) zriadenému nariadením Európskeho parla
mentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010
o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad fi
nančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre
systémové riziká (*) v súlade s článkom 15 uvedeného
nariadenia na účely monitorovania systémových rizík na
úrovni Únie.

druhý pododsek sa vypúšťa;

16. článok 43 sa mení a dopĺňa takto:
a)

v odseku 5:
i)

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.“;
b)

ii)

odsek 4 sa nahrádza takto:

sa prvý pododsek nahrádza takto:
„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 116, Komisia
prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade
s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za podmienok uvedených
v článkoch 112a a 112b opatrenia, v ktorých uvedie:

„5. Komisia môže prijať prostredníctvom delego
vaných aktov v súlade s článkom 112 ods. 2 3 a 4
a za podmienok uvedených v článkoch 112a a 112b
opatrenia na stanovenie podrobného obsahu, for
mátu a spôsobu poskytovania informácií uvede
ných v odsekoch 1 a 3.“;

b)

v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

prvý pododsek sa nahrádza takto:
„6. Komisia môže prostredníctvom delegovaných ak
tov v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za podmie
nok uvedených v článkoch 112a a 112b prijať opatrenia
v súvislosti s opatreniami, ktoré má depozitár prijať na
vykonávanie svojich úloh, pokiaľ ide o PKIPCP riadený
správcovskou spoločnosťou so sídlom v inom členskom
štáte, vrátane údajov, ktoré musia byť súčasťou štandard
nej dohody, ktorú má používať depozitár a správcovská
spoločnosť v súlade s odsekom 5.“;

b)
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a)

kritériá na posúdenie primeranosti postupu riade
nia rizika, ktorý uplatňuje správcovská spoločnosť
v súlade s odsekom 1 prvý pododsek;

b)

podrobné pravidlá presného a nezávislého ohodno
tenia ceny derivátov OTC; a

c)

podrobné pravidlá týkajúce sa obsahu a postupu
oznamovania informácií uvedených v odseku 1 tre
tí pododsek príslušným orgánom domovského
členského štátu správcovskej spoločnosti.“;

sa druhý pododsek vypúšťa;

dopĺňa sa tento odsek:
„6.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplat
ňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vy
konávacích technických predpisov na určenie
podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých
Komisiou týkajúcich sa obsahu, formátu a spôsobu,
akým sa majú poskytovať informácie uvedené v odse
koch 1 a 3 tohto článku.
c)
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

17. v článku 50 sa dopĺňa tento odsek:
„4.
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technic
kých predpisov na spresnenie ustanovení týkajúcich sa kate
górií aktív, do ktorých môže PKIPCP investovať v súlade
s týmto článkom a delegovanými aktmi prijatými Komisiou,
ktoré sa týkajú týchto ustanovení.

dopĺňa sa tento odsek:
„5.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplat
ňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vy
konávacích technických predpisov na určenie
podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých
Komisiou, ktoré sa týkajú kritérií a pravidiel uvedených
v odseku 4.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
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19. v článku 52 ods. 4 sa tretí pododsek nahrádza takto:
„Členské štáty zašlú ESMA a Komisii zoznam kategórií dlho
pisov uvedených v prvom pododseku spolu s kategóriami
oprávnených emitentov v súlade so zákonmi a systémami
dohľadu uvedenými v uvedenom pododseku na vydávanie dl
hopisov spĺňajúcich kritériá stanovené v tomto článku.
K týmto zoznamom musí byť pripojené oznámenie bližšie
uvádzajúce charakter ponúkaných záruk. Komisia a ESMA
tieto informácie bezodkladne postúpia ostatným členským
štátom spolu so všetkými pripomienkami, ktoré považujú za
vhodné, a sprístupnia tieto informácie verejnosti na svojich
internetových stránkach. Tieto oznámenia môžu byť pred
metom výmeny názorov v rámci Európskeho výboru pre
cenné papiere uvedeného v článku 112 ods. 1“;
20. článok 60 sa mení a dopĺňa takto:
a)

v odseku 6:
i)

sa v prvom pododseku nahrádza úvodná časť takto:
„6. Komisia môže prijať prostredníctvom delego
vaných aktov v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4
a za podmienok uvedených v článkoch 112a a 112b
opatrenia, v ktorých sa bližšie uvádza:“;

ii)
b)

b)

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
22. v článku 62 sa odsek 4 nahrádza takto:
Komisia môže prijať prostredníctvom delegovaných
„4.
aktov v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za podmienok
uvedených v článkoch 112a a 112b opatrenia, v ktorých sa
bližšie uvádza obsah dohody uvedenej v odseku 1 prvý
pododsek.“;
23. článok 64 sa mení a dopĺňa takto:
a)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplat
„7.
ňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vy
konávacích technických predpisov na určenie
podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých
Komisiou, ktoré sa týkajú dohody, opatrení a postupov
uvedených v odseku 6.

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Komisia môže prostredníctvom delegovaných ak
tov v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za podmie
nok uvedených v článkoch 112a a 112b prijať opatrenia,
v ktorých sa určia:
a)

b)

údaje, ktoré majú byť zahrnuté v dohode podľa od
seku 1, a
druhy protiprávneho konania uvedené v odseku 2,
ktoré sa považujú za majúce negatívny vplyv na
zberný PKIPCP.“;

odsek 4 sa nahrádza takto:
„4.
Komisia môže prijať prostredníctvom delegova
ných aktov v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za
podmienok uvedených v článkoch 112a a 112b opatre
nia, v ktorých sa bližšie uvádza:

dopĺňa sa tento odsek:

21. článok 61 sa mení a dopĺňa takto:

dopĺňa sa tento odsek:
„4.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplat
ňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vy
konávacích technických predpisov na určenie
podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých
Komisiou, ktoré sa týkajú dohody, opatrení a druhov
protiprávneho konania uvedených v odseku 3.

sa druhý pododsek vypúšťa;

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

L 331/157

b)

a)

formát a spôsob poskytovania informácií podľa od
seku 1; alebo

b)

v prípade, že zberný PKIPCP prevedie všetky svoje
aktíva alebo ich časť na hlavný PKIPCP ako výmenu
za podielové listy, postup oceňovania a auditu také
hoto vecného vkladu a úlohu depozitára zberného
PKIPCP v tomto procese.“;

dopĺňa sa tento odsek:
S cieľom zaistiť jednotné podmienky uplatňova
„5.
nia, za ktorých sa poskytujú informácie, môže ESMA vy
pracovať návrh vykonávacích technických predpisov na
určenie podmienok uplatňovania delegovaných aktov
prijatých Komisiou a týkajúcich sa formátu a spôsobu
poskytovania informácií a postupov uvedených
v odseku 4.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

24. v článku 69 sa dopĺňa tento odsek:
„5.
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technic
kých predpisov s cieľom spresniť ustanovenia týkajúce sa ob
sahu prospektu, výročných správ a polročných správ
uvedených v prílohe I, ako aj formátu týchto dokumentov.
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Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

b)

„4.
Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov
v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za podmienok uve
dených v článkoch 112a a 112b prijať opatrenia, v ktorých
sa vymedzujú osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť
pri poskytovaní prospektu na trvalom médiu inom ako pa
pier alebo prostredníctvom internetovej stránky, ktorá ne
predstavuje trvalé médium.“;

a)

odsek 7 sa nahrádza takto:
„7.
Komisia prijme prostredníctvom delegovaných
aktov v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za podmie
nok uvedených v článkoch 112a a 112b opatrenia,
v ktorých sa definuje:
a)

b)

podrobný a vyčerpávajúci obsah kľúčových infor
mácií pre investorov, ktoré sa im poskytnú podľa
odsekov 2, 3 a 4;
podrobný a vyčerpávajúci obsah kľúčových infor
mácií pre investorov, ktoré sa im poskytnú v týchto
osobitných prípadoch:
i)

v prípade PKIPCP, ktoré majú rôzne podfondy,
sa kľúčové informácie pre investorov poskytnú
investorom upisujúcim určitý podfond vrátane
informácií o tom, ako sa prechádza z jedného
podfondu do iného a aké náklady sú s tým
spojené;

dopĺňa sa tento odsek:
„8.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplat
ňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vy
konávacích technických predpisov na určenie
podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých
Komisiou v súlade s odsekom 7 a týkajúcich sa informá
cií uvedených v odseku 3.

25. v článku 75 sa odsek 4 nahrádza takto:

26. článok 78 sa mení a dopĺňa takto:
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Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
27. v článku 81 sa odsek 2 nahrádza takto:
„2.
Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov
v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za podmienok uve
dených v článkoch 112a a 112b prijať opatrenia, v ktorých
sa vymedzujú osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť
pri poskytovaní kľúčových informácií pre investorov na tr
valom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom inter
netovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium.“;
28. v článku 83 sa dopĺňa tento odsek:
„3.
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technic
kých predpisov s cieľom spresniť požiadavky tohto článku tý
kajúce sa prijatia úveru.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
29. v článku 84 sa dopĺňa tento odsek:

ii)

v prípade PKIPCP, ktoré ponúkajú rôzne triedy
akcií, sa kľúčové informácie pre investorov po
skytnú investorom upisujúcim konkrétnu trie
du akcií;

iii) v prípade fondu zo štruktúry fondov sa kľúčo
vé informácie pre investorov poskytnú investo
rom, ktorí sa upísali PKIPCP, ktorý sám
investuje do iných PKIPCP alebo iných podni
kov kolektívneho investovania v zmysle člán
ku 50 ods. 1 písm. e);
iv) v prípade štruktúr hlavná-zberná sa kľúčové in
formácie pre investorov poskytnú investorom,
ktorí sa upísali zbernému PKIPCP, a
v)

c)

v prípade štruktúrovaných PKIPCP, PKIPCP
s chráneným kapitálom a iných porovnateľ
ných PKIPCP sa kľúčové informácie pre inve
storov poskytnú, investorom so zreteľom na
osobitné vlastnosti takýchto PKIPCP, a

osobitné podrobnosti týkajúce sa formy a prezen
tácie kľúčových informácií pre investorov, ktoré sa
poskytnú investorom podľa odseku 5.“;

„4.
S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto
článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technic
kých predpisov s cieľom spresniť podmienky, ktoré musí
PKIPCP splniť po schválení dočasného pozastavenia odkúpe
nia alebo vyplatenia podielových listov PKIPCP, ako je uve
dené v odseku 2 písm. a), ak sa už rozhodlo o pozastavení.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické pred
pisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až
14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
30. článok 95 sa nahrádza takto:
„Článok 95
1.
Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov
v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za podmienok uve
dených v článkoch 112a a 112b prijať opatrenia, v ktorých
sa bližšie uvádza:
a)

rozsah informácií, ktoré sú uvedené v článku 91 ods. 3;
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uľahčenie prístupu príslušných orgánov hostiteľského
členského štátu PKIPCP k informáciám a dokumentom
uvedeným v článku 93 ods. 1, 2 a 3 v súlade s člán
kom 93 ods. 7.

c)

formu a obsah štandardného modelu oznámenia, ktoré
má použiť PKIPCP na účely oznámenia uvedeného
v článku 93 ods. 1 vrátane uvedenia toho, ktorých do
kumentov sa preklad týka;

b)

formu a obsah štandardného modelu osvedčenia, ktorý
majú používať príslušné orgány členských štátov uve
dené v článku 93 ods. 3;

c)

postup výmeny informácií a použitia elektronickej ko
munikácie medzi príslušnými orgánmi na účely ozna
movania podľa článku 93.

žiadosť o povolenie pre svojich pracovníkov, aby
mohli sprevádzať pracovníkov príslušného orgánu
iného členského štátu, bola zamietnutá alebo nebo
la vybavená v primeranej lehote.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 258 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), môže ESMA
v situáciách uvedených v prvom pododseku konať
v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené
podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, čím
nie je dotknutá možnosť zamietnutia žiadosti o in
formácie alebo o vyšetrovanie, ako sa ustanovuje
v odseku 6 tohto článku, a možnosť ESMA konať
v týchto situáciách v súlade s článkom 17 uvedené
ho nariadenia.

2.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania
článku 93 môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích tech
nických predpisov s cieľom určiť:
a)
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9. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňo
vania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vyko
návacích technických predpisov na stanovenie
spoločných postupov spolupráce príslušných orgánov
pri previerkach na mieste a vyšetrovaniach uvedených
v odsekoch 4 a 5.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technic
ké predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s člán
kom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

33. článok 102 sa mení a dopĺňa takto:
31. v článku 97 sa odsek 1 nahrádza takto:
a)
„1.
Členské štáty určia príslušné orgány, ktoré majú vyko
návať povinnosti stanovené v tejto smernici. Informujú o tom
ESMA a Komisiu a uvedú pri tom akékoľvek rozdelenie
povinností.“;

„2.
Odsek 1 nebráni príslušným orgánom členských
štátov vymieňať si informácie v súlade s touto smerni
cou alebo inými právnymi predpismi Únie uplatniteľný
mi na PKIPCP alebo podniky, ktoré prispievajú k ich
podnikateľskej činnosti, ani poskytovať ich ESMA v sú
lade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 alebo ESRB. Tieto
informácie podliehajú podmienkam povinnosti mlčan
livosti stanoveným v odseku 1.“;

32. článok 101 sa mení a dopĺňa takto:
a)

vkladá sa tento odsek:
„2a.
V súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 prí
slušné orgány spolupracujú s ESMA na účely tejto
smernice.

b)

v odseku 5 sa dopĺňa toto písmeno:

odseky 8 a 9 sa nahrádzajú takto:

„d) ESMA, Európskym orgánom dohľadu (Európskym
orgánom pre bankovníctvo) zriadeným nariadením
parlamentu
a
Rady
(EÚ)
Európskeho
č. 1093/2010 (*), Európskym orgánom dohľadu
(Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchod
kové poistenie zamestnancov) zriadeným nariade
ním Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1094/2010 (**) a ESRB.

„8. Príslušné orgány môžu upozorniť ESMA na situ
ácie, keď:

(*) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(**) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.“;

Príslušné orgány bezodkladne poskytnú ESMA všetky
informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súla
de s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
b)

v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

a)

b)

žiadosť o výmenu informácií podľa článku 109 bola
zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej
lehote;
žiadosť o vykonanie vyšetrovania alebo previerky
na mieste podľa článku 110 bola zamietnutá alebo
nebola vybavená v primeranej lehote alebo

34. článok 103 sa mení a dopĺňa takto:
a)

odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Členské štáty oznámia ESMA, Komisii a ostatným
členským štátom názvy orgánov, ktoré môžu dostávať
informácie podľa odseku 1.“;
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odsek 7 sa nahrádza takto:
„7. Členské štáty oznámia ESMA, Komisii a ostatným
členským štátom názvy orgánov alebo subjektov, ktoré
môžu dostávať informácie podľa odseku 4.“;

35. článok 105 sa nahrádza takto:
„Článok 105
S cieľom zaistiť jednotné podmienky uplatňovania ustanove
ní tejto smernice, ktoré sa týkajú výmeny informácií, môže
ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpi
sov s cieľom určiť podmienky uplatňovania týkajúce sa po
stupov výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi
a medzi príslušnými orgánmi a ESMA.
Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické
predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15
nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;
36. v článku 108 sa odsek 5 mení a dopĺňa takto:
a)

v prvom pododseku sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) v prípade potreby upozorniť na prípad ESMA, ktorý
môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli
udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ)
č. 1095/2010.“;

b)

15.12.2010

39. článok 112 sa nahrádza takto:
„Článok 112
1. Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere
zriadený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES.
2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v člán
koch 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95
a 111 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 4. ja
nuára 2011. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegova
ných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím
tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa au
tomaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Eu
rópsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 112a
neodvolajú.
3. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parla
mentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.
4.
Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii
podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 112a
a 112b.“;
40. vkladajú sa tieto články:

„Článok 112a

druhý pododsek sa nahrádza takto:

Odvolanie delegovania právomoci

„Komisia a ESMA musia byť bezodkladne informovaní
o akýchkoľvek opatreniach prijatých podľa prvého pod
odseku písm. a).“;

1. Európsky parlament a Rada môžu delegovanie právo
moci uvedené v článkoch 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62,
64, 75, 78, 81, 95 a 111 kedykoľvek odvolať.

37. názov kapitoly XIII sa nahrádza takto:
„DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI“;

38. článok 111 sa nahrádza takto:
„Článok 111
Komisia môže prijať technické zmeny tejto smernice v tých
to oblastiach:
a)

objasnenie definícií s cieľom zabezpečiť jednotnú har
monizáciu a jednotné uplatňovanie tejto smernice v ce
lej Únii alebo

b)

zosúladenie terminológie a rámcové usporiadanie defi
nícií v súlade s ďalšími aktmi o PKIPCP a súvisiacich
záležitostiach.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku sa prijmú prostred
níctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 112 ods. 2,
3 a 4 a za podmienok uvedených v článkoch 112a a 112b.“;

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom roz
hodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na
účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primera
nom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uve
die delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo
týkať.
3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie prá
vomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť
okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom urče
ný. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré
už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európ
skej únie.

Článok 112b
Námietky voči delegovaným aktom
1.
Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegova
nému aktu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov odo
dňa jeho oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu ale
bo Rady sa môže táto lehota predĺžiť o tri mesiace.
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2.
Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky
parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému
aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie
a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.
Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európ
skej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej le
hoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu
o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.
3. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, ak Eu
rópsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku
v lehote uvedenej v odseku 1. V súlade s článkom 296 ZFEÚ
inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu,
uvedie dôvody jej vznesenia.“
Článok 12
Preskúmanie
Komisia do 1. januára 2014 podá Európskemu parlamentu a Ra
de správu o tom, či ESA predložili návrh regulačných technických
predpisov a návrh vykonávacích technických predpisov, ako sa
ustanovuje v tejto smernici, či je takéto predloženie povinné ale
bo nepovinné, ako aj všetky vhodné návrhy.
Článok 13
Transpozícia
1.
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne pred
pisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s člán
kom 1 body 1 a 2, článkom 2 bod 1 písm. a), článkom 2 body 2,
5, 7 a 9, článkom 2 bod 11 písm. b), článkom 3 bod 4, článkom 3
bod 6 písm. a) a b), článkom 4 bod 1 písm. a), článkom 4 bod 3,
článkom 5 bod 5 písm. a), článkom 5 bod 5 písm. b) prvý pod
odsek, článkom 5 body 6, 8 a 9 (vo vzťahu k článku 18 ods. 3
smernice 2003/71/ES), článkom 5 bod 10, článkom 5 bod 11
písm. a) a b), článkom 5 bod 12, článkom 6 bod 1 (vo vzťahu
k článku 5 ods. 3 prvý pododsek smernice 2004/39/ES), člán
kom 6 bod 3, článkom 6 bod 5 písm. a), článkom 6 body 10, 13,
14 a 16, článkom 6 bod 17 písm. a) a b), článkom 6 body 18 a 19
(vo vzťahu k článku 53 ods. 3 prvý pododsek smernice
2004/39/ES), článkom 6 bod 21 písm. a) a b), článkom 6 bod 23
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písm. b), článkom 6 body 24, 25 a 27, článkom 7 bod 12 písm. a),
článkom 7 body 13, 14, 15 a 16, článkom 9 bod 1 písm. a), člán
kom 9 body 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29 a 32, člán
kom 9 bod 33 písm. a) a b), článkom 9 bod 33 písm. d) bod ii) až
iv), článkom 9 body 34 a 35, článkom 9 bod 36 písm. b) bod ii),
článkom 9 bod 37 písm. b), článkom 9 body 38 a 39, článkom 10
bod 2, článkom 10 bod 3 písm. a), článkom 10 bod 4, člán
kom 11 body 2, 4, 11, 14, 19 a 31, článkom 11 bod 32 písm. b)
so zreteľom na článok 101 ods. 8 smernice 2009/65/ES a člá
nok 11 body 33, 34 a 36 tejto smernice do 31. decembra 2011.
Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľ
ku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich
úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o od
kaze upravia členské štáty.
2.
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsob
nosti tejto smernice.
Článok 14
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uve
rejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 15
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 24. novembra 2010
Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

J. BUZEK

O. CHASTEL
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II

(Nelegislatívne akty)


NARIADENIA




NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1096/2010
zo 17. novembra 2010,
ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho
výboru pre systémové riziká
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(3)

Vo svojej záverečnej správe predloženej 25. februára 2009
odporučila de Larosièrova skupina okrem iného zriadiť na
úrovni Únie orgán poverený dohľadom nad rizikami vo fi
nančnom systéme ako celku.

(4)

Komisia vo svojom oznámení zo 4. marca 2009 s názvom
„Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe“ uvítala od
porúčania de Larosièrovej skupiny a vyjadrila im širokú
podporu. Európska rada na svojom zasadnutí, ktoré sa ko
nalo 19. a 20. marca 2009, odsúhlasila potrebu zlepšiť ria
denie a dohľad nad finančnými inštitúciami v rámci Únie
a použiť správu de Larosièrovej skupiny ako základ pre
činnosť.

(5)

Komisia vo svojom oznámení z 27. mája 2009 s názvom
„Európsky finančný dohľad“ ustanovila súbor reforiem sú
časných úprav týkajúcich sa zabezpečenia finančnej stabi
lity na úrovni Únie, najmä vytvorenia Európskeho výboru
pre systémové riziká (ESRB) zodpovedného za makropru
denciálny dohľad. Rada na zasadnutí 9. júna 2009 a Európ
ska rada na zasadnutí 18. a 19. júna 2009 podporili
stanovisko Komisie a privítali zámer Komisie predložiť le
gislatívne návrhy, aby sa v plnej miere mohol zaviesť nový
rámec.

(6)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1092/2010 (3) sa ustanovuje makroprudenciálny dohľad
nad finančným systémom na úrovni Únie a Európsky vý
bor pre systémové riziká (ESRB).

(7)

Vzhľadom na svoju expertízu v oblasti makroprudenciál
nych otázok môže Európska centrálna banka (ECB) vý
znamne prispieť k účinnému makroprudenciálnemu
dohľadu nad finančným systémom Únie.

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 127 ods. 6,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

keďže:

(1)

(2)

Finančná kríza odhalila závažné nedostatky v rámci finanč
ného dohľadu, ktorý nedokázal predvídať nepriaznivý
makroprudenciálny vývoj a zabrániť nahromadeniu nad
merných rizík vo finančnom sektore, a poukázala najmä
na slabiny súčasného makroprudenciálneho dohľadu.

Komisia v novembri 2008 poverila skupinu na vysokej
úrovni vedenú Jacquesom de Larosièrom (ďalej len „de La
rosièrova skupina“), aby navrhla odporúčania, ako posilniť
európske mechanizmy dohľadu tak, aby nimi boli občania
lepšie chránení a aby sa obnovila dôvera vo finančný
systém.

(1) Stanovisko z 22. septembra 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom
vestníku).
(2) Ú. v. EÚ C 270, 11.11.2009, s. 1.

(3) Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.
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Sekretariát ESRB (sekretariát) by mala zabezpečovať ECB,
ktorá by na tento účel mala poskytnúť dostatočné ľudské
a finančné zdroje. Zamestnanci sekretariátu by preto mali
podliehať podmienkam zamestnávania zamestnancov ECB.
Konkrétne, podľa preambuly rozhodnutia ECB z 9. júna
1998 o prijatí podmienok zamestnávania zamestnancov
Európskej centrálnej banky, zmeneného a doplneného
31. marca 1999 (ECB/1998/4) (1), by sa zamestnanci ECB
mali prijímať na čo najširšom geografickom základe spo
medzi štátnych príslušníkov členských štátov.

Rada 9. júna 2009 dospela k záveru, že ECB by mala ESRB
poskytovať analytickú, štatistickú, administratívnu a logi
stickú podporu. Keďže úlohou ESRB je pokrývať všetky as
pekty a oblasti finančnej stability, ECB by mala zabezpečiť,
aby národné centrálne banky a orgány dohľadu poskytli
svoje špecifické odborné kapacity. Preto by sa mala využiť
možnosť poveriť ECB osobitnými úlohami, ktoré sa týkajú
politiky obozretného dohľadu, stanovenej v Zmluve o fun
govaní Európskej únie, a to prostredníctvom poverenia
ECB úlohou zabezpečovať sekretariát pre ESRB.

ECB by sa mala poveriť poskytovaním štatistickej podpory
pre ESRB. Na zber a spracúvanie informácií ustanovené
v tomto nariadení a potrebné na vykonávanie úloh ESRB
by sa mal vzťahovať článok 5 Štatútu Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky a nariade
nie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere
štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (2).
V súlade s uvedeným by mal mať ESRB prístup k dôver
ným štatistickým informáciám zozbieraným ECB alebo Eu
rópskym systémom centrálnych bánk. Týmto nariadením
by zároveň nemalo byť dotknuté nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009
o európskej štatistike (3).
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Článok 2
Podpora ESRB
ECB zabezpečuje sekretariát, a tým poskytuje ESRB analytickú,
štatistickú, logistickú a administratívnu podporu. K úlohám sekre
tariátu vymedzeným v článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ)
č. 1092/2010 patrí najmä:
a)

príprava zasadnutí ESRB;

b)

v súlade s článkom 5 Štatútu Európskeho systému centrál
nych bánk a Európskej centrálnej banky a článkom 5 tohto
nariadenia zber a spracúvanie informácií vrátane štatistických
informácií v mene ESRB a v prospech plnenia jeho úloh;

c)

príprava analýz potrebných na vykonávanie úloh ESRB, vy
chádzajúcich z odborných skúseností národných centrálnych
bánk a vnútroštátnych orgánov dohľadu;

d)

podporovanie ESRB v jeho medzinárodnej spolupráci na ad
ministratívnej úrovni s inými príslušnými orgánmi v oblasti
makroprudenciálnych otázok;

e)

podpora práce generálnej rady, riadiaceho výboru, poradné
ho výboru pre technické otázky a poradného výboru pre ve
decké otázky.
Článok 3
Organizácia sekretariátu

1.
ECB zabezpečuje dostatočné ľudské a finančné zdroje na pl
nenie svojej úlohy zabezpečovania sekretariátu.
2.
Vedúceho sekretariátu vymenúva ECB po konzultáciách
s generálnou radou ESRB.

(11)

Sekretariát by mal pripravovať zasadnutia ESRB a podpo
rovať prácu generálnej rady, riadiaceho výboru, poradné
ho výboru pre technické otázky a poradného výboru pre
vedecké otázky ESRB. V mene ESRB by mal sekretariát
zbierať všetky informácie potrebné na splnenie úloh ESRB,

Článok 4
Riadenie
1.
Predseda ESRB a jeho riadiaci výbor usmerňujú vedúceho
sekretariátu v mene ESRB.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

2. Vedúci sekretariátu alebo jeho zástupca sa zúčastňuje na za
sadnutiach generálnej rady, riadiaceho výboru, poradného výbo
ru pre technické otázky a poradného výboru pre vedecké otázky
ESRB.

Členstvo
Článok 5
Prezident a viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) sú
členmi generálnej rady Európskeho výboru pre systémové riziká
(ESRB) zriadeného nariadením (EÚ) č. 1092/2010.
(1) Ú. v. ES L 125, 19.5.1999, s. 32.
(2) Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.
(3) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

Zber informácií v mene ESRB
1.
ESRB určí, ktoré informácie sú potrebné na účely plnenia
jeho úloh stanovených v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.
Vzhľadom na to sekretariát zbiera všetky potrebné informácie
v mene ESRB pravidelne a ad hoc, a to v súlade s článkom 15 na
riadenia (EÚ) č. 1092/2010 a pokiaľ článok 6 tohto nariadenia ne
ustanovuje inak.
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2.
Sekretariát sprístupňuje v mene ESRB európskym orgánom
dohľadu informácie o rizikách potrebné na plnenie ich úloh.
Článok 6
Dôvernosť informácií a dokumentov
1.
Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie trestného práva,
nesmú sa nijaké dôverné informácie, ktoré sekretariát získa počas
plnenia svojich povinností, sprístupniť žiadnej osobe ani orgánu
mimo ESRB, okrem informácií v súhrnnej alebo zovšeobecnenej
podobe, z ktorej nemožno identifikovať jednotlivé finančné
inštitúcie.
Sekretariát zabezpečuje, aby sa dokumenty predkladali
2.
ESRB takým spôsobom, ktorý zaručuje ich dôvernosť.
3. ECB zabezpečuje dôvernosť informácií získaných sekretariá
tom na plnenie úloh ECB na základe tohto nariadenia. ECB usta
novuje vnútorné mechanizmy a prijíma vnútorné pravidlá na
zabezpečenie ochrany informácií zozbieraných sekretariátom
v mene ESRB. Zamestnanci ECB dodržiavajú platné pravidlá tý
kajúce sa služobného tajomstva.
4.
Informácie, ktoré ECB získa v dôsledku uplatňovania tohto
nariadenia, sa použijú len na účely uvedené v článku 2.
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Článok 7
Prístup k dokumentom
1. Sekretariát zabezpečuje, aby sa uplatňovalo rozhodnutie Eu
rópskej centrálnej banky zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti
k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB/2004/3) (1).
2.
Praktické opatrenia na uplatňovanie rozhodnutia
ECB/2004/3 na dokumenty, ktoré sa týkajú ESRB, sa prijmú do
17. júna 2011.
Článok 8
Preskúmanie
Rada preskúma toto nariadenie na základe správy Komisie do
17. decembra 2013. Po prijatí stanoviska od ECB a európskych
orgánov dohľadu určí, či sa toto nariadenie má revidovať.
Článok 9
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 16. decembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Bruseli 17. novembra 2010
Za Radu
predseda
D. REYNDERS

(1) Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 42.
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