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(Legislatívne akty)


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.
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(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
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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.

L 331/8

6.

Úradný vestník Európskej únie

SK

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.
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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

