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POVZETEK 

S stečajem ameriške investicijske banke Lehman Brothers 15. septembra 2008 se je 
finančna kriza, ki se je začela v Združenih državah Amerike, razširila tudi v Evropo. 
Kriza v Evropi je doživela večje razsežnosti, kot je bilo sprava pričakovano. To je bila 
predvsem posledica močne povezanosti evropskega gospodarstva z bankami ter 
razdrobljenosti finančnega trga, ki deluje v okviru enotnega trga EU. V odgovor 
napakam v zasnovi EU, ki so postale vidne po izbruhu finančne krize, se je rodila ideja 
o vzpostavitvi bančne unije. V diplomski nalogi sem se osredotočila na vlogo Evropske 
centralne banke v okviru bančne unije. Njene naloge se nanašajo predvsem na nadzor. 
Evropska centralna banka bo tako v okviru prvega stebra bančne unije izvajala bonitetni 
nadzor nad kreditnimi institucijami v državah članicah enotnega mehanizma nadzora. 
Vanj bodo vključene vse države članice evroobmočja ter pridružene države, ki bodo v 
mehanizmu sodelovale na temelju sklenjenega dogovora o tesnem sodelovanju.  

V diplomski nalogi sem raziskala, kako je bil oz. je urejen nadzor pred vzpostavitvijo 
enotnega mehanizma nadzora pod okriljem Evropske centralne banke; kateri ukrepi so 
bili na temo bančne unije že izvedeni ter kateri pomembnejši koraki že opravljeni; 
katere so glavne pristojnosti Evropske centralne banke; katere pristojnosti bodo ostale 
na nacionalnem nivoju; katere države bodo vključene v sistem enotnega nadzora; ter 
druga vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje nadzora, ki ga bo prevzela Evropska 
centralna banka v okviru prvega stebra bančne unije. 
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mehanizem nadzora 



ABSTRACT: 

With the bankruptcy of the U.S. investment bank Lehman Brothers on 15 September 
2008, the financial crisis that began in the United States spread to Europe. However  the 
crisis in Europe has been experienced on a larger scale than  it had been anticipated. 
This was mainly due to a strong correlation between the European economy with the 
banks and financial market, operateing within the framework of the EU market.  As a 
response to the errors in the architecture of the EU that became visible after the 
outbreak of the financial crisis, the idea of establishing a banking union has emerged. In 
this thesis I focused on the role of the European Central Bank within the banking union. 
Its duties relate primarily to supervision. The European Central Bank will therefore be 
implementing of the prudential supervision of credit institutions as a common single 
supervisory mechanism within its Member States. It will involve the Eurozone member 
states and associated countries, that will participate in the mechanism on the basis of an 
agreement on close cooperation. 

In the thesis I explore the following: how this supervision is organised prior to the 
establishment of the single supervisory mechanism under the auspices of the European 
Central Bank; what measures have already been implemented and what important steps 
have been completed; what the main responsibilities of the European Central Bank are; 
which competances will remain at the national level; which countries will be included in 
the single supervisory mechanism; and other issues relating to the implementation of the 
supervision taken over by the European Central Bank as the first pillar of the banking 
union. 
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1. UVOD 
Stečaj ameriške investicijske banke Lehman Brothers je krizo, ki ima svoje korenine v 
Ameriki, ponesel  na globalno raven. Kriza se je tako zaradi povezanosti sistemsko 
pomembnih institucij, ki delujejo na mednarodnem trgu hitro širila in zajela tudi 
območje Evrope.1 V Evropski uniji so bile posledice še posebej opazne v državah 
evroobmočja, kjer so se čezmejni učinki prelivanja krize, zaradi večje gospodarske in 
finančne povezanosti, širili hitreje kot v preostalih državah članicah.2 Kriza je pokazala 
na pomanjkljivosti v zasnovi enotnega trga, ki je kljub prvotni ideji o pravni ureditvi na 
evropski ravni, implementacijo sprejetih aktov prepustil urejanju posameznim državam 
članicam. Čezmejno delujoči bančni sektor namreč potrebuje pan evropskega 
nadzornika in neke vrste centralni organ, ki bo sposoben posredovati v primerih kriznih 
situacij.3 Tako je vse bolj postajala očitna potreba po vzpostavitvi enotnega sistema 
nadzora in harmonizirane pravne ureditve finančnih trgov na evropski ravni. Rodila se 
je ideja o vzpostavitvi bančne unije, ki naj jo sestavljajo trije  glavni stebri, in sicer: 
enotni mehanizma nadzora, enotni mehanizem za reševanje bank in enotna shema 
zajamčenih vlog. 

V diplomski nalogi sem se podrobneje posvetila preučevanju prvega stebra bančne 
unije- enotnega mehanizma nadzora. Vodenje mehanizma je prevzela Evropska 
centralna banka. Namen naloge je seznaniti bralca s spremenjeno vlogo Evropske 
centralne banke, ki bo poleg obstoječe skrbi za izvajanje monetarne politike in skrbi za 
stabilnost skupne valute, prevzela še izvajanje posebnih nalog bonitetnega nadzora 
kreditnih institucij na področju držav  vključenih v enotni mehanizem nadzora. Nalogo 
sestavlja pet poglavji. Vsebinsko bi nalogo razdelila na dva vsebinska sklopa, in sicer 
prvi del, ki zajema poglavja od številke dve do štiri; in drugi del, ki zajema poglavje 
številka pet.  

V prvem vsebinskem sklopu sem se v drugem poglavju posvetila izbruhu finančne krize 
v Združenih državah Amerike in širitvi krize v Evropo. Na kratko sem opisala razloge, 
ki so botrovali zaostritvi razmer na finančnih trgih v Združenih državah Amerike ter 
spremenili naravo krize, ki je tako postala globalna.4 V tretjem poglavju sem se 
posvetila ureditvi finančnega nadzora v času pred vzpostavitvijo bančne unije. Poglavje 
vsebuje kratek oris pomembnejših dogodkov na področju pravnega urejanja finančnega 
nadzora v okviru Evropske unije. Malo več pozornosti sem namenila leta 2010 
vzpostavljenemu Evropskemu sistemu finančnega nadzora. Sistem je dvo stebrni in 
zajema tako organe, ki izvajajo mikro bonitetni nadzor (denimo Evropski bančni organ) 
kot organ katerega skrb je bila izvajanje makro bonitetnega nadzora (Evropski odbor za 
                                                             
1 A. Caruso, The EU Financial Supervision in the Aftermath of the Financial Crisis, Libera Universita 
internazionale degli studi sociali, 2012/2013, str. 15. 
2 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu- Časovni načrt za uvedbo bančne unije, COM 
(2012) 727 final, 12. 9. 2012, str. 2. 
3 German Council of Economic Experts, Financial Markets in Europe: From the Single Market to a 
Banking Union, Annual Report 2012/13, str. 152. 
4 A. Caruso, 2012/2013, str. 15. 
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sistemska tveganja).5 Prav tako sem v tem poglavju na kratko opisala vlogo Evropske 
centralne banke pred bančno unijo in vlogo Evropskega sistema centralnih bank. Četrto 
poglavje vsebuje opis temeljnih stebrov bodoče bančne unije, in sicer: enotnega 
mehanizma nadzora- prvi steber, enotnega mehanizma reševanja bank- drugi steber in 
enotne sheme zajamčenih vlog, ki predstavlja tretji, zadnji steber bodoče bančne unije.  

Drugi vsebinski sklop, ki zajema peto poglavje, sem v celoti namenila osrednji temi 
naloge, in sicer enotnemu mehanizmu nadzora. Poglavje je razdeljeno na dvanajst 
podpoglavji, kjer so predstavljene temeljne značilnosti enotnega mehanizma nadzora. 
Začetek poglavja, ki zajema podpoglavji ena in dve je namenjen predstavitvi osnovnih 
značilnost mehanizma ter pomembnejših dogodkov, ki so bili med procesom 
vzpostavitve že izvedeni. Tretje podpoglavje je posvečeno pravni podlagi vzpostavitve, 
ki jo predstavlja člen 127 (6) Pogodbe o delovanju evropske unije. Četrto in peto 
podpoglavje sta namenjena predstavitvi finančnih institucij vključenih v mehanizem, ter 
držav, ki bodo v njem sodelovale. Pri državah, ki bodo v mehanizem vključene 
pomembno vlogo igra dejstvo, ali gre za države članice evroobmočja ali ne. Od tega bo 
namreč odvisno ali bodo vanj vključene prostovoljno ali na temelju podpisanega 
dogovora o tesnem sodelovanju, poleg tega bo to tudi razlog za določeno razlikovanje v 
njihovem pravnem položaju. Šesto podpoglavje je posvečeno vlogi pristojnih 
nacionalnih organov v okviru mehanizma. Le-ti bodo pri izvajanju nadzora tesno 
sodelovali z Evropsko centralno banko, a bodo nekatere naloge ostale na nacionalni 
ravni (denimo nadzor bank s sedežem izven Evropske unije, zaščita potrošnikov). V 
sedmem in osmem podpoglavju sem opisala vlogi Evropskega bančnega organa in 
Evropskega odbora za sistemska tveganja v okviru enotnega mehanizma nadzora. Njuna 
vloga je pomembna predvsem zaradi tega, ker gre za organa, ki sta bila pred 
vzpostavitvijo Enotnega mehanizma nadzora, zadolžena za izvajanje mikro in makro 
bonitetnega nadzora in bosta še naprej ostala zadolžena za izvajanje določenih nalog 
bonitetnega nadzora, a za razliko od Evropske centralne banke, področje njunega 
delovanja zajema področje celotne Evropske unije, ter nadzor izvajata nad vsemi 
finančnimi institucijami ne le kreditnimi. Deveto poglavje je posvečeno izvajanju 
nadzora. V desetem poglavju sem se posvetila ločitvi monetarne in nadzorne funkcije 
znotraj Evropske centralne banke. Enajsto zajema opis strukture organov v okviru 
Evropske centralne banke, katerih vloga je izvajanje nalog bonitetnega nadzora. V 
dvanajstem poglavju sem na kratko opisala načelo neodvisnega delovanja Evropske 
centralne banke, ter odgovornost in obveznost poročanja. 

Gre za obsežen in zahteven projekt, ki predstavlja prvega od stebrov bodoče bančne 
unije. Od njegove uspešne vzpostavitve je odvisno delovanje preostalih dveh, saj bo 
temelj kasnejšemu učinkovitemu delovanju mehanizma in hkrati celotne bančne unije, 
ki kot nadgradnja enotnega trga, predstavlja nujno rešitev za sedanjo in morebitne 
prihodnje krize. 

                                                             
5 EP, European System of Financial Supervision (1. 5. 2014). 
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2. IZBRUH FINANČNE KRIZE 

2.1. Finančna kriza in ZDA 
Finančna kriza je izbruhnila v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA). 
Začela se je kot nepremičninska ter se nato preselila tudi na področje finančnega 
poslovanja. Nastanku je botrovala povečana ponudba denarja, ki jo je od leta 

2001−2005 vzdrževal Federal Reserve System ter posledično povečanemu obsegu 
denarja na trgu. Vse bolj se je razmahnilo trgovanje s slabimi hipotekarnimi posojili ter 
rizično poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti.6 

Politika posojanja denarja je bila ohlapna. Spodbujala je nakup stanovanj, ne ozirajoč se 
na kreditno sposobnost morebitnih lastnikov. Pogosta je postala oblika tveganih 
hipotekarnih posojil, in sicer t.i. subprime oz. prikrito tveganih posojil.7 Njihov obseg se 
je iz 180 milijard dolarjev leta 2001 zvišal na 625 milijard dolarjev, leta 2005.8 

Problem v finančnem poslovanju je predstavljalo tudi investicijsko bančništvo. S 
sprejetjem Gramm-Leach Bliley zakona leta 1999 se je v ZDA odpravila ločitev 
investicijskega in komercialnega bančništva, ki je veljala od leta 1933. To je pomenilo, 
da se je komercialno in investicijsko bančništvo ter zavarovalništvo lahko ponovno 
izvajalo v okviru istih institucij. Vlaganje v tvegane naložbe, z denarjem pridobljenim v 
okviru komercialnega bančništva, je postala pogosta praksa velikih bank.9 Moralni 
hazard se je izkazal za pogubnega in končna posledica je bila prelaganje odgovornosti 
pretirano rizičnega investiranja na državo oz. državni proračun.  

Prvič je nepremičninski balon počil v letih 2006/2007, kar je povzročilo negativne 
posledice tudi na finančnem trgu. Banke so začele zmanjševati obseg medbančnega 
posojanja, saj so si hotele zagotoviti sredstva za lastno poslovanje v časih, ki niso bili 
več tako ugodni. Razmere na trgu so se zaostrovale. Odločitev ameriških oblasti, 
sprejeta 15. septembra 2008, da ne dokapitalizirajo investicijske banke Lehman 
Brothers, je povzročila stečaj banke. To je spremenilo naravo krize, ki je, zaradi močne 
povezanosti sistemsko pomembnih institucij, katerih delovanje je mednarodno, postala 
globalna.10 Kriza v ZDA je imela dve smeri: iz ZDA v Evropo ter drugje po svetu in s 

                                                             
6 L. T. Orlowski, Stages of the 2007/2008 Global Financial Crisis: Is There a Wandering Asset-Price 
Bubble?, Economics Discussion Discussion Paper št. 2008-43, december 2008, str. 5. 
7 Subprime posojila, so posojila odobrena posojilojemalcem, s slabo kreditno oceno, zaradi česar so 
obresti na glavnico višje, Investopedia, Subprime Mortgage (24. 2. 2014). 
8 The de Larosière Group, Report on Financial Supervision in the EU (v nadaljevanju De Larosière 
report), Bruselj, 25. 2. 2009, str. 7. 
9 A. R. Sorkin, Reinstating an Old Rule Is Not a Cure for Crisis (15. 1. 2014). 
10 A. Caruso, 2012/2013, str. 15. 
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finančnih trgov na realno gospodarstvo.11 15. novembra 2008 je skupina G-20 na 
sestanku v Washingtonu kot temeljne razloge za razmah krize navedla: 

• argument "Too Big to Fail", ki predstavlja kreditne institucije, ki so jih 
države reševale z lastnimi sredstvi zaradi strahu pred njihovim propadom, 
kar je oklestilo državne proračune, 

• sistem univerzalnega bančništva, kjer investicijsko bančništvo ni ločeno od 
preostale bančne dejavnosti.12 

2.1.1. Širitev krize v Evropo 
Kriza se je iz Amerike preselila tudi na področje Evropske unije (v nadaljevanju EU), 
kjer je najbolj uničujoče posledice pustila v državah evroobmočja. Hitrejše širjenje 
negativnih posledic v teh državah izhaja iz dejstva, da so »…združene monetarne 
obveznosti spodbudile tesno gospodarsko in finančno povezovanje in povečale možnost 
čezmejnih učinkov prelivanja v primeru bančnih kriz…«13 Problem na področju držav 
evroobmočja so predstavljale tudi zaostrene razmere na finančnem trgu, ki so Evropski 
centralni banki (v nadaljevanju ECB) onemogočile učinkovito izvajanje monetarne 
politike. Zato ukrepi, ki so bili namenjeni reševanju nastalih razmer, niso v zadostni 
meri dosegli naslovnikov. Tako denimo zmanjšana obrestna mera na bančna posojila 
zaradi drugih razlogov, ki so bankam onemogočali večji obseg posojil, ni dosegla 
končnih uporabnikov in posledično ni povečala potrošnje v realnem sektorju.14 

Kriza je pokazala tudi pomanjkljivosti v zasnovi enotnega trga EU. Le-ta je omogočil 
porast čezmejnega bančništva, a brez harmonizacije pravne ureditve ter enotnega 
nadzora nad bančnim sektorjem. Pravna ureditev predstavlja pravila in standarde 
upravljanja finančnih institucij, nadzor pa proces, ki preko pregleda nad finančnimi 
institucijami zagotavlja, da se pravila in standardi pravilno uporabljajo.15 

Banke, ki delujejo čezmejno, so na istem finančnem trgu med seboj povezane tako 
neposredno preko medbančnih posojil in depozitov kot tudi posredno s tem, da delujejo 
v okviru istega trga. Tako med seboj povezujejo države, v katerih so dejavne.16  
Problem je nastal zaradi pomanjkanja sodelovanja med državami, kjer so banke 
delovale, zaradi česar ni prišlo do vzpostavitve učinkovitega mehanizma kriznega 
upravljanja v primerih, ko so institucije zašle v težave. Banke so se reševale le na 
nacionalni ravni, ob zastopanju nacionalnih interesov (reševanje domačega finančnega 
trga, zmanjševanje stroškov, ki naj jih plačajo domači davkoplačevalci). To pomeni, da 

                                                             
11 F. Štiblar, Globalna kriza in Slovenija, str. 2 (12. 3. 2014).  
12 F. Breuss, European Banking Union, Working Papers, št. 454, WIFO Österreichisches Institut für 
Wirtschaftsforschung,  september 2013, str. 2. 
13 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu, 12. 9. 2012, str. 2. 
14 D. J. Elliott, 2012, str. 7. 
15 De Larosière report, 2009, str. 13. 
16 G. G. Kaufman, K. E. Scott, What is systemic risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?, 
The independent review, let. VII, št. 3, winter 2003, str. 375. 
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se ni posvečalo dovolj pozornosti posledicam nastalim čez mejo, kar je vodilo do 
neučinkovitih rezultatov.17 

Sicer pa je najbolj uničujoče poledice krize ustvaril t.i. gordijski vozel med bančnimi 
sistemi in proračuni držav. Pojavil se je na območju t.i. perifernih držav. Tako je že na 
začetku krize na kolena spravil Irsko, Grčijo, Portugalsko, Italijo in Španijo, tako 
imenovane GIIPS oz. malce cinično rečeno, PIIGS-države. Gre za države, ki niso bile 
sposobne vzdrževati pogojev fiskalne politike, kot jih določata Pogodba iz Maastricha 
oz. Pogodba o Evropski uniji ter Pakt za stabilnost in rast.18 Vzdrževanje javno-
finančnega ravnotežja predstavlja delež proračunskega primanjkljaja v bruto domačem 
proizvodu, ki je manjši od 3%, ter delež javno finančnega dolga, ki ne presega 60% 
bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP). Javno finančni primanjkljaji v večini 
teh držav v času izbruha in trajanja krize so nastali predvsem kot posledica reševanja 
bank. Tako je denimo zadolženost Irske iz 80% BDP leta 1995 padla na 25% BDP leta 
2006 in leta 2011 narasla na 106%.19 To je povzročilo nezaupanje vlagateljev v te 
države, kar je zvišalo cene njihovega zadolževanja na mednarodnih finančnih trgih ter 
jih še bolj pahnilo v spiralo zadolževanja in naraščanja državnega dolga. Ti pogoji so 
ustvarili negativne posledice tudi na drugih področjih denimo manjšanje socialnih 
transferjev, višja stopnja brezposelnosti, strožji pogoji za pridobitev posojil. To je 
posledično povečalo splošno nezaupanje ljudi v bančni sistem ter v delovanje EU kot 
celote.  

  

                                                             
17 D. Schoenmaker, Banking Supervision and Resolution: The European Dimension, Law and Financial 
Markets Review, let. 6, št. 1, januar 2012, str. 53. 
18 G. Peroni, The crisis of the euro and the new role of European central bank , v: The Euro Crisis and the 
State of European Democracy, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies, Firence, 2013, str. 183. 
19 Central Statistic Office, Information Section, Sustainable Development Indicators Ireland, str. 5 (23. 2. 
2014). 
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3. ČAS PRED BANČNO UNIJO 

3.1. Uvod 
Težnja po združevanju se je v evropskem prostoru pojavila kot odziv na čas po drugi 
svetovni vojni. Države so v združevanju videle možnost za boljše gospodarsko 
sodelovanje. Kot prva je bila leta 1951 ustanovljena Evropska skupnost za jeklo in 
premog. Združila je šest držav.20 

25. marca 1957 je bila sprejeta Rimska pogodba, ki je vsebovala Pogodbo o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za jedrsko energijo in Pogodbo o Evropski gospodarski skupnosti. 
2. člen slednje določa: »Naloga Skupnosti je, da z vzpostavitvijo skupnega trga in 
postopnim približevanjem ekonomskih politik držav članic v vsej Skupnosti spodbuja 
skladen razvoj gospodarskih dejavnosti, stalno in uravnoteženo gospodarsko rast, 
povečano stabilnost, pospešeno višanje življenjske ravni in tesnejše odnose med 
državami, ki jih združuje.«21 

Leta 1962 je Evropska komisija (v nadaljevanju EK) pripravila prvi predlog za 
Ekonomsko in monetarno unijo t.i. Marjolinov memorandum. V predlogu je EK 
pozvala, naj se carinska unija do konca desetletja preoblikuje v ekonomsko unijo. Leta 
1970 je sledilo Warnerjevo poročilo, kjer je bil predstavljen načrt, kako vzpostaviti 
ekonomsko in monetarno unijo do leta 1980. Marca 1979 je bil ustanovljen evropski 
monetarni sistem. Operativni postopki sistema so bili določeni s sporazumom, ki so ga 
podpisale sodelujoče centralne banke. Predstavljal je mehanizem denarnih tečajev ter 
skrbel za prilagajanje denarnih in ekonomskih politik. Države, ki so sodelovale v 
evropskem monetarnem sistemu, so predstavljale območje, kjer so se kapitalske 
kontrole zmanjševale in denarna stabilnost krepila.22 

Prvi akt, ki sicer ni bil pravno zavezujoč, je pa urejal področje bančnega nadzora, je bil 
sprejet leta 1988. Gre za Baselski kapitalski sporazum oz. Basel I, ki ga je sprejel 
Baselski odbor za bančni nadzor, ustanovljen leta 1974. Kljub temu, da ne gre za akt 
EU, je le-ta postavil temelje za skupni nadzor, z namenom zbliževanja skupnih 
pristopov ter vzpostavitve enakih konkurenčnih pogojev za banke, ki so mednarodno 
aktivne. Baselski sporazum je bil kasneje zaradi sprememb v delovanju finančnih trgov 
večkrat dopolnjen: leta 2004 je bil sprejet Basel II in leta 2010 Basel III.23 

                                                             
20 Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska, K. D. Borchardt, The ABC  
of European Union law, Luxembourg: Publications Office of the European Union, Luksemburg, 2010,  
str. 11. 
21 Rimski pogodbi, Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, Uradni list RS, št. 27/ 2004, 
23. 3. 2004, člen 2. 
22 H. K. Scheller, Evropska centralna banka: zgodovina, vloga in naloge, Evropska centralna banka, druga 
pregledana izdaja, s. l., 2006, str. 16-19. 
23 Bank for International Settlements, History of the Basel Committee (26. 1. 2014). 
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Leta 2001 je bila sprejeta štiri stopenjska Lamfalussy-eva struktura evropskega sistema 
odločanja.24 S stališča bančnega nadzora je bila pomembna tretja raven strukture. 
Namen Lamfalussyeve strukture je bil harmonizirati pravno ureditev finančnih trgov v 
EU. Kljub prizadevanjem cilj ni bil dosežen predvsem zaradi pomanjkanja zavezujočih 
pooblastil ter močnega vpliva nacionalnih interesov. Obstoj različnih nacionalnih 
interesov je preprečil, da bi nacionalnih nadzorniki delovali usklajeno.25 

Novembra 2003 je EK ustanovila Odbor evropskih bančnih nadzornikov. Vzpostavljen 
je bil v okviru tretje ravni odločanja v Lamfalussyevi strukturi, skupaj z Odborom 
evropskih nadzornikov za področje zavarovanja in poklicnih pokojnin ter Odborom 
evropskih nadzornikov za vrednostne papirje in trge.26 Z delovanjem je začel 1. januarja 
2004. Ustanovljen je bil kot neodvisno telo z namenom zvišanja kakovosti evropske 
pravne ureditve ter nadzora na področju bančništva. Naloge odbora so bile: priprava 
osnutkov in izvedbenih ukrepov s področja bančništva bodisi na lastno pobudo ali na 
pobudo EK; prispevati k zbliževanju nadzorne prakse v bančništvu v državah članicah 
EU; krepiti nadzorno sodelovanje; ter skrbeti za usklajeno uporabo direktiv.27 Odbor so 
sestavljali visoki predstavniki pristojnih nacionalnih organov za področje nadzora 
kreditnih institucij, nacionalnih centralnih bank in centralnih bank, ki sicer niso 
vključene v nadzor posameznih kreditnih institucij (denimo ECB).28 Do izbruha 
finančne krize je bilo delovanje strukture  ocenjeno pozitivno. V Beli knjigi finančnih 

storitev za leta 2005−2010 je bilo tako navedeno: »Ta proces ima široko podporo in se 
je izkazal za uspešnega. Odločanje in ureditev nadzora sta zdaj veliko učinkovitejša in 
prilagodljivejša.«29 To je veljalo do sprejetja de La Rosierovega poročila.30 

De La Rosierovo poročilo, sprejeto leta 2009, je bil eden najodmevnejših aktov, 
sprejetih na področju bančnega oz. finančnega nadzora in pravne ureditve. V poročilu je 
bila omenjena tudi neučinkovitost Lamfalussy-eve strukture pri preprečevanju širjenja 
negativnih učinkov krize. Kot je bilo navedeno, tretja raven odločanja ni bila zastavljena 
na način, ki bi omogočal izvajanje učinkovitega programa, ki bi uspešno preprečeval 
finančno krizo.31 Na podlagi priporočil omenjenega poročila je EK nato predlagala 
sprejetje aktov, ki so predstavljali pravno podlago za vzpostavitev Evropskega sistema 
finančnega nadzora.32 

                                                             
24 A. Caruso, 2012/2013, str. 33. 
25 Ibid, str. 35-36. 
26 Prvi nivo odločanja predstavlja Svet ECOFIN, EK in EP; 2. nivo predstavljajo Evropski bančni odbor, 
Evropski odbor za zavarovanja in poklicne pokojnine, Evropskega odbor za vrednostne papirje in odbor 
za finančne konglomerate, T. Rotovnik, CEBS- Komite Evropskih bančnih nadzornikov, njegova vloga in 
pomen, Bančni vestnik, let. 54, št. 4, 2005, str. 43. 
27 Eueropean Banking Authority, About CEBS (1. 6. 2014). 
28 T. Rotovnik, 2005, str. 43. 
29 Komisija Evropskih skupnosti, Bela knjiga o  politiki finančnih storitev za obdobje 2005–2010, str. 8. 
30 De Larosière report, 2009, str. 46. 
31 Ibid, str. 69. 
32 A. Caruso, 2012/2013, str. 6. 
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3.2. Evropski sistem finančnega nadzora 
Novembra 2008 je EK pooblastila skupino strokovnjakov, pod vodstvom Jacquesa de 
Larosiera, za pripravo predloga o tem, kako izboljšati nadzor nad finančnimi trgi znotraj 
EU. Naloga skupine je bila izdati priporočila o tem, kako urediti nadzor na način, da bo 
vzpostavljen bolj učinkovit, enoten in vzdržljiv sistem nadzora.33 Skupina je končno 
poročilo izdala 25. februarja 2009, t.i. de Larosièrovo poročilo. 

Poročilo v kombinaciji z izkušnjami začete finančne krize je sprožilo postopke, katerih 
končni rezultat je bil osnovanje Evropskega sistema finančnega nadzora (v nadaljevanju 
ESFS). 24. novembra 2010 je bila v ta namen sprejeta Uredba (EU) št. 1093/2010.34 

Finančni nadzor sestavljajo organi, ki izvajajo mikro in makrobonitetni nadzor na 
nacionalni in evropski ravni. Delovati je začel šele leta 2011 in se do danes še ni razvil 
do polne mere. Kot ugotavljata Buch in Weigert je problem, da: »v sedanji krizi so 
pomanjkljivosti Evropskega mehanizma za stabilnost (EMS) v tem, da ne deluje ex post, 
da ne more in ne sme uporabljati preventivnih ukrepov in se ne ukvarja s problemi 
fiskalne zapuščine.«35 

3.2.1. Mikro in makro bonitetni nadzor 
Evropski sistem finančnega nadzora sestavljata dva glavna stebra, in sicer: 

• steber mikrobonitetnega nadzora, ki ga izvajajo Evropski bančni organ (v 
nadaljevanju EBA36), Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine 
ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge. Poleg omenjenih organov 
naloge na področju mikrobonitetnega nadzora opravlja še Skupni odbor 
evropskih nadzornih organov, katerega naloga je splošno in medsektorsko 
usklajevanje;  

• steber makrobonitetnega nadzora, ki ga izvaja Evropski odbor za sistemska 
tveganja (v nadaljevanju ESRB37).38 

V okviru mikrobonitetnega nadzora evropski nadzorni organi nadzirajo posamezne 
finančne institucije, osredotočajo se predvsem na nadzor vodstvenih organov in 
izvajanje poslovanja v posameznih institucijah.39 Izvaja se glede na področje urejanja in 

                                                             
33 De Larosière report, 2009, str. 69. 
34 Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter 
razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES, Uradni list EU, L 331/12, 15. 12. 2010. 
35 C. M. Buch, B. Weigert, Legacy Problems in Transition to a Banking Union, v: Banking Union for 
Europe Risks and Challenges, Centre for Economic Policy Research, 2012,  str. 31. 
36 EBA oz. European Banking Authority, slovensko Evropski bančni organ.  
37 ESRB oz. European Systemic Risk Board, slovensko Evropski odbor za sistemska tveganja. 
38 EP, European system of financial supervision (1. 5. 2014). 
39 De Nederlandsche Bank, Towards a more stable financial system: Macroprudential supervision at 
DNB, publikacija  De Nederlandsche Bank, julij 2010, str. 9. 
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nadziranja (bančništvo, zavarovalništvo in vrednostni papirji, trgi vrednostnih papirjev) 
ter glede na raven urejanja (evropska in nacionalna).40 

Makrobonitetni nadzor predstavlja nadzor nad celotnim finančnim sistemom, z 
namenom odkrivanja dejavnikov, ki bi lahko ali ki ogrožajo stabilnost finančnega 
sistema. Predmet makrobonitetnega nadzora je preučevanje vplivov med finančnimi 
institucijami in okoljem, v katerem delujejo (preostale institucije, infrastruktura, 
gospodarstvo).41 Makrobonitetni nadzor na evropski ravni izvaja ESRB v sodelovanju s 
pristojnimi nacionalnimi organi. ESRB izdaja le opozorila in priporočila nacionalnim 
organom. Edini pritisk, ki ga lahko izvaja, je politični.42 

Makro in mikrobonitetni nadzor sta med seboj povezana. Kot izhaja iz De Larosier-
jevega poročila, makrobonitetni nadzor ni smiseln, če ne more vplivati na 
mikrobonitetnega, vendar pa tudi mikrobonitetni nadzor ni učinkovit, če se pri 
njegovem izvajanju ne upoštevajo dogodki na makro ravni.43 

3.2.2. Evropski bančni organ 
EBA je začel delovati 1. januarja 2011. Ustanovljen je bil v okviru Evropskega sistema 
finančnega nadzora. Sedež  ima v Londonu. Z vzpostavitvijo EBA so se naloge, ki jih je 
na področju bančnega nadzora in pravne ureditve prej opravljal Odbor evropskih 
bančnih nadzornikov, prenesle na EBA. Namen ustanovitve EBA je bil izboljšati nadzor 
in ureditev, zagotoviti večjo varnost potrošnikov, povečati preglednost in učinkovitost 
delovanja finančnega trga in zagotoviti enotno uporabo pravil na področju EU. Posebna 
pozornost je namenjena sistemskim tveganjem, ki predstavljajo institucije, katerih 
propad bi lahko ogrozil delovanje finančnega sistema ali realnega gospodarstva.44 V 
okviru svojih pristojnosti EBA nadzoruje: kreditne institucije, investicijska podjetja in 
finančne konglomerate.45 

Temeljne naloge EBA so: pravo urejanje, nadzor in varstvo potrošnikov.46 Pravna 
podlaga vzpostavitve je člen 114 Pogodbe o delovanju EU (v nadaljevanju PDEU). Člen 
spada v 3. poglavje, VII. naslova PDEU, ki ureja približevanje zakonodaje. Evropskemu 
parlamentu in Svetu EU omogoča, da po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta 
ukrepe za približevanje zakonodaje v državah članicah, katerih namen je vzpostavitev in 
delovanje notranjega trga.47 Je neodvisen organ, ki odgovarja Evropskemu parlamentu 
(v nadaljevanju EP), Svetu EU (v nadaljevanju Svet) in EK.48 Pri pripravi osnutkov 

                                                             
40 EP, European system of financial supervision (1. 5. 2014). 
41 De Nederlandsche Bank, 2010, str. 7. 
42 Federal Financial Supervisory Authority, Macroprudential supervision ESRB (1. 4. 2014). 
43 De Larosière report, 2009, str. 38. 
44 Uredba št. 1093/2010, Uradni list EU L 331/12, 15. 12. 2010, člen 1 (5f). 
45 Ibid, člen 4 (1). 
46 EBA, Delovni program organa EBA, 2014, str. 1. 
47 PDEU, Uradni list EU, C 326/47, 26. 10. 2012, člen 114. 
48 Uredba št. 1093/2010, člen 3. 
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izvedbenih tehničnih standardov, ki predstavljajo eno izmed temeljnih nalog organa, 
mora le-te predložiti v potrditev EK. EK jih nato predloži EP in Svetu. Spremembe na 
osnutke lahko EK vloži izjemoma, kar pomeni, da je kljub pravici vložiti amandmaje ta 
določena restriktivno, npr.: če bi prišlo do kršitve prava EU ali če bi bilo ogroženo 
delovanje enotnega trga. 

Organ sestavljajo:  

• odbor nadzornikov: glavno telo odločanja;49 

• upravni odbor: zagotavlja, da organ izpolnjuje svoje poslanstvo in opravlja 
svoje naloge;50 

• predsednik: zastopa organ ter odgovarja za pripravo dela odbora nadzornikov 
in vodi seje odbora nadzornikov in upravnega odbora;51 

• izvršni direktor: upravlja EBA in pripravlja delo upravnega odbora;52 

• odbor za pritožbe.53 

Nacionalni nadzorni organi še vedno ostajajo odgovorni za izvajanje nadzora nad 
posameznimi finančnimi institucijami. Vodje pristojnih nacionalnih organov so člani 
Odbora nadzornikov, ki predstavlja glavno telo odločanja v EBA. V okviru svojih 
pristojnosti Odbor nadzornikov sprejema mnenja, priporočila in nasvete glede izvajanja 
nalog in pooblastil EBA; sprejema predlog za delovni načrt organa za prihajajoče leto; 
imenuje predsednika.54 

Velika zastopanost nacionalnih predstavnikov v vodstveni strukturi EBA kaže na veliko 
vlogo pristojnih nacionalnih organov v delovanju organa.55 Ker nacionalni organi vse 
prevečkrat zastopajo lastne interese56, je še naprej ostala potreba po vzpostavitvi 
neodvisnega enotirnega organa, ki bi izvajal nadzor finančnih trgov na evropski ravni. 

3.2.3. Evropski odbor za sistemska tveganja 
Evropski odbor za sistemska tveganja je bil ustanovljen leta 2010 kot odgovor na izbruh 
finančne krize. Vzpostavljen je bil z Uredbo o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim 
sistemom EU in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja, sprejeto 24. 
novembra 2010.57 Sedež organa je v Frankfurtu na Majni, v Nemčiji.58 Njegova naloga 

                                                             
49 Ibid, člen 43. 
50 Ibid, člen 47 (1). 
51 Ibid, člen 48 (1). 
52 Ibid, člen 51 (1). 
53 Ibid, člen 6. 
54 Ibid, člen 43 (1, 4). 
55 A. Ottow, The European Supervision of Financial markets, Europe Institute of Utrecht, Working Paper 
št. 2/11, 2011 (24. 12. 2013). 
56 D. Schoenmaker, 2012, str. 58.  
57 A. Caruso, 2012/2013, str. 44. 
58 Uredba št. 1092/2010, Uradni list EU, L 331/1, 15.12.2010, člen 1 (1). 
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je opravljanje makrobonitetnega nadzora finančnega sistema EU.59 Je edina institucija, 
ki izvaja makrobonitetni nadzor nad vsemi institucijami finančnega trga, ne le nad 
kreditnimi. Nima pravne osebnosti, ampak je del Evropskega sistema finančnega 
nadzora, kamor spada tudi EBA. V okviru izvajanja nadzora lahko izdaja le opozorila, 
po potrebi tudi priporočila za korektivne ukrepe in zakonodajne predloge.60 Priporočila 
in opozorila, ki jih izdaja, so splošna ali podrobna, naslovljena so bodisi na Unijo kot 
celoto ali na eno ali več članic ali enega ali več evropskih nadzornih organov.61 Glede 
relevantnega prava EU lahko priporočila izda tudi EK. Po potrebi lahko opozorila ali 
priporočila tudi javno objavi.62 

V okviru svojih nalog ESRB: opazuje, zbira, analizira podatke potrebne za opravljanje 
makrobonitetnega nadzora; ugotavlja sistemska tveganja in jih zbira po vrsti; v primeru 
precejšnjih sistemskih tveganj izdaja opozorila; izdaja priporočila; če meni, da bi lahko 
nastale izredne razmere, o tem obvesti Svet in mu izda oceno o stanju; spremlja ukrepe 
izvedene po izdanih opozorilih in priporočilih; sodeluje z ostalimi udeleženci ESFS; če 
je potrebno sodeluje v Skupnem odboru; svoje ukrepe usklajuje z drugimi 
mednarodnimi finančnimi institucijami, še posebej z Mednarodnim denarnim skladom 
(v nadaljevanju MDS) in Odborom za finančno stabilnost ter izvaja druge naloge, ki so 
določene v pravnih aktih EU.63 

ESRB sestavljajo: splošni odbor, pripravljalni odbor, svetovalni znanstveni odbor in 
svetovalni tehnični odbor ter sekretariat. Prvih pet let po začetku veljave Uredbe št. 
1092/2010 mu predseduje predsednik ECB, kasneje se predsedniki volijo po postopku, 
določenem v Uredbi  št. 1092/2010. Enega podpredsednika za pet let imenujejo člani 
Razširjenega sveta ECB, drugi podpredsednik je predsednik Skupnega odbora. 
Predsednik in podpredsednik ECB-ja imata glasovalno pravico v Splošnem odboru,64 ki 
sprejema odločitve glede nalog, ki so zaupane ESRB.65 Podpredsednik ECB je član 
pripravljalnega odbora66, ki pripravlja seje Splošnega odbora, pregleduje dokumente za 
razpravo in spremlja redno delo organa.67 Predstavnik ECB je tudi član Svetovalno 
tehničnega odbora68, ki svetuje in pomaga pri izvrševanju nalog ESRB.69 Naloge 
sekretariata opravlja v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1096/2010 ECB. Tako zagotavlja 
analitično, statistično, logistično in administrativno podporo.70 

                                                             
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid, člen 16 (2). 
62 EP, Review of the New European System of Financial Supervision (30. 4. 2014). 
63 Uredba št. 1092/2010, člen 3. 
64 Ibid, člen 5. 
65 Ibid, člen 4 (2). 
66 Ibid, člen 11 (1).  
67 Ibid, člen 4 (3). 
68 Ibid, člen 13 (1a). 
69 Ibid, člen 4 (5). 
70 Uredba št. 1096/2010, Uradni list EU, L 331/163, 15.12.2010, člen 2. 
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3.3. Evropska centralna banka pred bančno unijo 
ECB je bila ustanovljena 1. julija 1998 s Protokolom št. 4 o Statutu Evropskega sistema 
centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljevanju Statut).71 Statut je bil 
sprejet kot protokol k Pogodbi Evropske skupnosti, zaradi česar ima pravno naravo 
primarnega pravnega vira prava EU (člen 51 Pogodbe o Evropski uniji). 

Temeljna načela delovanja ECB so neodvisnost, odgovornost in preglednost ter načelo 
ena oseba en glas.  

Sedež ima v Frankfurtu na Majni v Nemčiji. Skupaj s preostalimi centralnimi bankami 
držav članic, katerih uradna valuta je evro, tvori Evrosistem. Z vsemi državami 
članicami EU, torej tudi tistimi, ki evra nimajo, pa tvori Evropski sistem centralnih bank 
(v nadaljevanju ESCB).  Pri svojem delu je vezana na Statut ter ustanovne pogodbe EU. 
Države članice morajo zagotoviti »združljivost svoje nacionalne zakonodaje, tudi 
statuta nacionalne centralne banke, s Pogodbama in statutom ESCB in ECB.« (člen 51 
Pogodbe o Evropski uniji). 

Deluje v skladu z načeli odprtega tržnega gospodarstva, s svobodno konkurenco. Je 
neodvisna institucija. To pomeni, da pri izvajanju svojih nalog ECB, nacionalne 
centralne banke ali člani njihovih organov odločanja ne smejo sprejemati/zahtevati 
navodil institucij EU, vlad držav članic ter drugih organov.72 Neodvisnost banke ima 
naslednje oblike: 

• institucionalna neodvisnost: ne sme sprejemati ali dajati navodil drugim 
institucijam EU, državam, drugim organom; 

• pravna neodvisnost: ima status pravne osebe in lahko sproži postopek pred 
Sodiščem EU; 

• finančna in organizacijska neodvisnost: ima lastna sredstva;  

• osebna neodvisnost: 8-letni mandat članov Izvršilnega odbora, brez možnosti 
ponovnega mandata in najmanj 5-letni mandat guvernerjev nacionalnih 
centralnih bank, z možnostjo ponovitve;  

• funkcionalna in operativna neodvisnost: določa jo več členov, omogoči naj 
nemoteno izvajanje nalog potrebnih za ohranjanje cenovne stabilnost, 
denimo ni možna izdaja zakonitega plačilnega sredstva proti volji ECB.73 

ECB ima pravno osebnost priznano po mednarodnem javnem pravu. Kot pravna oseba 
lahko pridobiva premoženje (premično in nepremično); sodeluje kot stranka v sodnih 
postopkih74; sproži postopek pred Sodiščem EU za potrditev posebnih pravic, v 

                                                             
71 ECB, Prvih deset let (1.6.2014). 
72 PDEU, člen 130. 
73 H. K. Scheller, 2006, str. 120-122. 
74 Protokol št. 4 o Statutu ESCB in ECB (v nadaljevanju Statut ESCB in ECB), Uradni list Evropske 
unije, C 326/230, 26. 10. 2012, člen 9 (1). 
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primeru, ko ji pravice krati država članica ali organ EU;75 uživa privilegije in 
imunitete;76 sklepa mednarodne sporazume s področja njenega delovanja; sodeluje pri 
delu mednarodnih organizacij, denimo MDS.77 

Vodenje monetarne politike ima organizirano v dveh stebrih:  

• prvi steber strategije monetarne politike predstavlja ekonomska analiza, v 
okviru katere se izvajajo ocene finančnih in gospodarskih gibanj ter 
kratkoročnih in srednjeročnih tveganj za stabilnost cen; 

• drugi steber strategije monetarne politike in monetarna analiza pa je 
zasnovan na odnosu med rastjo denarja in inflacijo.78 

ECB skrbi za izvajanje enotne denarne in tečajne politike evroobmočja. Prav tako je 
pomembna njena svetovalna funkcija, saj jo tako nacionalni organi kot druge institucije 
in organi EU lahko zaprosijo za svetovanje glede aktov in predlogov aktov, ki spadajo v 
njeno pristojnost. Ena od pomembnejših nalog ECB pri izvajanju monetarne politike je 
izdaja evrskih bankovcev. Ima tudi pravico sankcioniranja institucij, ki ne spoštujejo 
obveznosti, ki izhajajo iz uredb in odločb ECB. 

Organi upravljanja v ECB so:  

• Svet ECB, ki oblikuje monetarno politiko in sprejema za to potrebne akte, je 
glavni organ odločanja in ga sestavljajo člani Izvršilnega odbora ECB in 
guvernerji centralnih bank držav evroobmočja. 

• Izvršilni odbor izvaja monetarno politiko skladno s sklepi in smernicami 
Sveta ECB in daje navodila centralnim bankam držav članic; Svetu ECB in 
Izvršilnemu odboru ECB predseduje predsednik, če je odsoten pa ga 
nadomešča podpredsednik. 

• Razširjeni svet ECB je prehodni organ, ki izvaja naloge s področja 
monetarne politike, sodeluje pri svetovalnih nalogah, pri poročanju ECB, 
zbiranju statističnih podatkov, določanju pogojev za zaposlitev in drugih 
nalog, ki jih določa Statut, pravico glasovanja imajo predsednik, 
podpredsednik ECB in guvernerji nacionalnih centralnih bank. Delovanje 
Razširjenega sveta je predvideno, dokler bodo v EU obstajale države, katerih 
valuta ni evro.79 

Od primerljivih centralnih bank (denimo ameriške) se ECB razlikuje po tem, da 
predstavlja centralni organ, ki vodi denarno politiko sicer neodvisnih držav, 

                                                             
75 H. K. Scheller, 2006, str.120. 
76 Statut ESCB in ECB, člen 39. 
77 Ibid, člen 23. 
78 EP, Evropska monetarna politika, 2013, str. 3 (8. 3. 2014). 
79 Sklep ECB, 17. 6. 2004, o sprejetju poslovnika razširjenega sveta ECB (ECB/2004/12), Uradni list 
Evropske unije L 230/61, 30. 6. 2004, člen 11. 
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medtem ko preostale centralne banke predstavljajo centralno oblast svoje 
nacionalne države.80 

3.4. Evropski sistem centralnih bank 
ESCB sestavljajo centralne banke vseh držav članic EU in ECB. Ni pravna oseba, torej 
ne more biti nosilec pravic ali obveznosti. Pravno osebnost imajo le ECB in centralne 
banke držav članic.81 Predstavlja le institucionalni okvir za povezavo med centralnimi 
bankami držav članic EU ter ECB. Pravni temelj delovanja ESCB predstavljata člena 
127 (1) in 282 (2) PDEU. Vodijo ga organi odločanja ECB. 

Temeljne naloge ESCB so: opredeliti in izvajati monetarno politiko EU; opravljati 
devizne posle; imeti in upravljati uradne devizne rezerve držav članic; podpirati 
nemoteno delovanje plačilnih sistemov. 

ESCB upravljata organa vodenja ECB, kot sta določena v primarnem pravu EU (člen 
129 (1) PDEU), in sicer Svet ECB in Izvršilni odbor. 

  

                                                             
80 H. K. Scheller, 2006, str. 27. 
81 R. M. Lastra, J. Victor Louis, European Economic and Monetary Union: History, Trends, and 
Prospects, Yearbook of European Law 2013, let. 32, št. 1, 2013,  str. 76. 
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4. BANČNA UNIJA 

4.1. Uvod 
Delovanje evropskega gospodarstva je močno vezano na bančni sistem. Banke 
predstavljajo približno tri četrtine posojil zasebnemu sektorju v EU. To pomeni, da so 
ključne za delovanje širšega gospodarstva. Odločitve pristojnih o tem, koliko in komu 
zagotoviti posojila, tako vpliva na delovanje gospodarstev v državah članicah, podjetij 
in gospodinjstev.82 

Eden glavnih ciljev bančne unije je zagotovo pretrganje uničujoče vezi med bankami in 
državami. Gre za vez, ki  nastane kot posledica reševanja bank, ki poslujejo negativno, s 
strani držav. To povzroča večanje proračunskih lukenj držav, zaradi česar le-te 
omejujejo državne izdatke ter izvajajo fiskalno konsolidacijo, kar upočasnjuje 
ekonomsko rast.83 

Zaradi razmaha krize ter njenega trajanja je postalo jasno, da bo potrebno ubrati novo 
pot in rodila se je ideja o bančni uniji kot nadgraditvi Ekonomske in monetarne unije, ki 
bi s pomočjo učinkovitega nadzornega mehanizma omogočila zaznavanje tveganj v 
delovanju finančnega trga, vzpostavila enoten mehanizem reševanja bank ter enotno 
shemo zajamčenih vlog. Po besedah  Xygakisove je bančna unija: »Unija, v kateri je 
eden ali več od navedenih vidikov gospodarske in finančne politike centraliziran in 
postane izključna (ali delna) pristojnost nadnacionalne ustanove: regulacija bank, 
bančni nadzor, jamstva za vloge, obravnavanje problematičnih bank.« 84 

Elliott v svojem članku navaja pet razlogov za vzpostavitev bančne unije: 

• izboljšati pomanjkljivosti bančne ureditve, ki so prispevale k razmahu krize 
evroobmočja, kar vključuje zmanjševanje vezi med bančnim sistemom in 
državnimi proračuni;  

• zmanjšati negativne vplive, ki bi jih bančništvo lahko povzročilo na kasnejši 
stopnji krize; bančna unija bi tako predstavljala orodje, s katerim bi se 
izognili prihodnjim motnjam v delovanju finančnega trga; 

• znova povezati evropski bančni sistem, ki je po nastanku krize postal 
razdrobljen, saj se je čezmejno medbančno poslovanje zmanjšalo, še posebej 
v primerih bank iz držav, ki so se znašle v finančnih težavah; 

• popraviti dolgotrajne pomanjkljivosti v delovanju bančnega sektorja znotraj 
enotnega trga.85 

                                                             
82 D. J. Elliott, 2012, str. 1. 
83 S. Weiss, I. Hoffmann, At Long Last, the EU Takes on its Banks, Spotlight Europe, let. 2012, št. 7, 
2012, str. 6. 
84 W. S.Xygakis , ECOSOC- Establishing a Banking Union in the Eurozone (28. 1. 2014). 
85 D. J. Elliott, 2012, str. 6-8.   
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4.2. Ideja harmonizacije 
Potreba po finančnem nadzoru in pravni ureditvi na evropski ravni se je pojavila z 
vzpostavitvijo enotnega trga. Vzpostavitev je omogočila prosti pretok blaga, storitev, 
ljudi in kapitala. S prostim pretokom kapitala se je povečalo tudi čezmejno poslovanje 
bank. Le-to je ob neustreznem nadzoru in neusklajeni pravni ureditvi, ki sta ostala na 
nacionalni ravni posameznih držav, predstavljalo vrzel v delovanju enotnega trga. Kljub 
vzpostavitvi enotnega trga je le-ta ostal nedokončan projekt, katerega napake so postale 
vidne ob izbruhu krize leta 2008. Kljub temu da ideja enotnega trga temelji na enotnih 
pravilih, je bila implementacija le-teh prepuščena posameznim državam članicam.86 Kot 
navajata Avgouleas in Arner, se v primeru finančne integracije težave pojavijo »... ko 
nadnacionalni trg kaže visoko stopnjo integracije, razvoj čezmejnih regulativnih 
mehanizmov pa znatno zaostaja. Ta pomanjkljivost je postala izrazito opazna v procesu 
sedanje krize evrskega območja.«87 

Poenotenje pravil finančnega trga je eden od pogojev za uspešno delovanje monetarne 
in ekonomske unije. Večja integracija je odprla možnosti za lažje povezovanje ter 
prevzeme bank, vendar je urejanje bančništva še vedno v večini ostajalo v pristojnosti 
posameznih držav. Tako je denimo zaradi strahu manjših držav, da bodo prisiljene 
spoštovati voljo večjih, ker njihov glas ne bo upoštevan, različnih političnih sistemov 
znotraj enotnega trga ter zaradi pritiskov in konkurenčnih bojev med vplivnejšimi 
državami EU (Francija, Nemčija, Velika Britanija), urejanje bančnega sektorja ostalo v 
pristojnosti posameznih držav članic. 

O harmonizaciji finančnega sektorja se govori že od 80. let prejšnjega stoletja. Posledice 
omenjenih prizadevanj so denimo odprava notranjih ovir (npr.: carine), ki je omogočila 
prosti pretok kapitala v okviru enotnega trga; uvedba skupne valute; sprejetje odločnejše 
konkurenčne politike na področju finančnega poslovanja v EU.88 Leta 1999 so 
prizadevanja po večji integraciji postala močnejša. Povod temu je bila uvedba evra in 
sprejetje Akcijskega načrta za finančne storitve. Pred tem je bilo na področju notranjega 
trga EU uveljavljeno načelo minimalne harmonizacije; nadzora na ravni posamezne 
države članice in vzajemnega priznavanja.89 

Razdrobljenost trga je največje posledice pustila v državah članicah evroobmočja, kjer 
je onemogočila izvajanje učinkovite monetarne politike s strani ECB. Kazalci, ki 
nakazujejo na razdrobljenost trga, so denimo razlike med povprečnimi obrestnimi 
merami na nezavarovana medbančna posojila v državah članicah evroobmočja, razlike 

                                                             
86 German Council of Economic Experts, 2012/13,  str. 152. 
87 E. Avgouleas, D. W. Arner,  The Eurozone Debt Crisis and the European Banking Union: A 
Cautionary Tale of Failure and Reform, Research Paper št. 2013/037, University of Hong Kong Faculty 
of Law, 2013, str. 5. 
88 N. Véron, A Realistic Bridge Towards European Banking Union, Policy Brief 13-17, Peterson Institute 
for International Economics, 2013, str. 2. 
89 E. Avgouleas, D. W. Arner, 2013, str. 14. 
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med obrestnimi merami v državah članicah evroobmočja, upad nezavarovanih transakcij 
med nedomačimi strankami v evroobmočju od leta 2007, upad čezmejnih združevanj 
bank od leta 2008 ipd.90 

4.3. Temeljni stebri bodoče bančne unije 
Reševanje nastale krize ter zmanjševanje njenih učinkov je v letih po njenem izbruhu 
postala glavna točka razgovorov na evropskem političnem, akademskem ter finančnem 
prizorišču. Kljub vzpostavitvi t.i. »troike« ter izvajanju proti kriznih ukrepov s strani 
ECB se stanje, predvsem v evroobmočju ni izboljšalo. Učinki so se hitro širili iz države 
v državo, pri čemer niso izpustili tudi sicer trdnih držav. Postalo je jasno, da reševanje 
bank na način, kot je bil izveden denimo v Španiji in na Irskem, ni učinkovito in da je 
potreben korak naprej. Vloga držav kot posojilodajalcev v sili, s tako imenovanim »bail 
out« sistemom, se ni izkazala kot učinkovita metoda reševanja krize. V mnogih državah 
se je javni dolg zaradi reševanja bank povečal, tako je denimo v evroobmočju pomoč 
finančnemu sektorju leta 2012 povzročila, da se je javnofinančni primanjkljaj povečal 
za 0,6% BDP, medtem ko je kumulativni neto učinek na razmerje med bruto javnim 
dolgom in BDP (tj. po upoštevanju odplačil) v obdobju 2008–2012 dosegel 5,7% 
BDP.91 V Sloveniji se je javni dolg povečal iz 22% BDP leta 2008 na 72% BDP leta 
2013. Pri čemer gre velik prispevek povečanja pripisati dokapitalizaciji bank in prenosu 
slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank.92 Vse bolj je postajalo očitno, da 
bo za izhod iz krize potrebno pretrgati nevarno vez med bančnimi sektorji ter državnimi 
proračuni.  

Bančno unijo naj bi tako sestavljali trije glavni stebri, in sicer: enotni mehanizem 
nadzora, ki bi povzdignil nadzor nad nacionalno raven, ter tako onemogočil zastopanje 
nacionalnih interesov in prekrivanje napak nacionalnih oblasti; enotna shema reševanja 
slabih bank, ki bi povrnila zaupanje investitorjev v solventnost držav članic;93 in enotna 
shema zajamčenih vlog, katere glaven namen je povrniti zaupanje ljudi v bančni sektor. 
Proces vzpostavljanja bo potekal v treh fazah in sicer: 

• 1. faza, ki že poteka, predstavlja vzpostavitev prvega stebra, tj. enotnega 
mehanizma nadzora;  

• 2. faza, ki jo predstavlja enotni mehanizem reševanja bank, ki naj bi začel 
delovati 1. januarja 2015; in končno  

• 3. faza, enotna shema zajamčenih vlog, glede katere pogajanja še niso stekla. 

                                                             
90 D. Howarth, L. Quglia, Banking Union as a Holy Grail: Rebuilding the Single Market in Financial 
Service, Stibilizing Europe s Banks and Completing Economic and Monetary Union, Journal of Common 
Market Studies, let. 51, Annual Review, 2012, str. 104. 
91 ECB, Mesečni bilten, junij 2013, str. 87. 
92 EK, Makroekonomska neravnotežja-Slovenija 2014, str. 7 (1. 6. 2014) . 
93 S. Verhelst, The Single Supervisory Mechanism: A Sound First Step in Europe’s Banking Union?, 
Egmont European Affairs Paper, Egmont Royal Institute for International Relations, marec 2013, str. 5. 
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4.3.1. Enotni mehanizem nadzora 
Enotni mehanizem nadzora predstavlja prvi steber bančne unije, ki je začel delovati 1. 
marca 2014. Ureja ga Uredba Sveta EU št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog, ki se 
nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na ECB (v nadaljevanju 
Uredba št. 1024/2013). Uredba št. 1024/2013 je bila sprejeta 15. oktobra 2013. 

Vodenje mehanizma nadzora bo prevzela ECB. Vanj bodo obligatorno vključene vse 
države članice evroobmočja, preostale države se bodo za sodelovanje lahko odločile 
prostovoljno.94 Nadzor bo ECB izvajala v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi 
ter EBA. Izvajal se bo tako na mikro kot na makro ravni.95 

 V okviru prvega stebra bo ECB izvajala neposreden nadzor nad okoli 150 bankami v 
državah članicah Enotnega mehanizma nadzora (v nadaljevanju EMN). Gre za kreditne 
institucije, ki zaradi pogojev, določenih v Uredbi št. 1024/2013, predstavljajo sistemsko 
najpomembnejše institucije. Poleg tega je v Uredbi št. 1024/2013 določena tudi možnost 
izvajanja posrednega nadzora nad preostalimi t.i. »manj pomembnimi« kreditnimi 
institucijami.96 Posreden nadzor bo ECB izvajala bodisi na lastno pobudo ali na pobudo 
države članice EMN.97 

Pred vzpostavitvijo EMN bo ECB skupaj s pristojnimi nacionalnimi organi izvedla 
celovito oceno, ki bo podala realnejši vpogled v dejansko stanje bančnega sistema v 
državah članicah EMN. Pri nas bodo predmet ocenjevanja: Nova Kreditna banka 

Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID − Slovenska izvozna in razvojna banka, 
d.d. .98 

Vzpostavitev EMN je predpogoj za nadaljnjo vzpostavljanje bančne unije. 

4.3.2. Enotni mehanizem reševanja bank 
Enotni mehanizem reševanja bank predstavlja drugi steber bančne unije. Izvajanje naj bi 
se začelo 1. januarja 2015. Pravni temelj njegove vzpostavitve je 114. člen PDEU, ki 
dopušča sprejetje ukrepov, ki naj približajo nacionalne zakonodaje, s ciljem 
vzpostavitve in delovanja notranjega trga.99 

Namen vzpostavitve enotnega mehanizma reševanja bank je, da se na centralni ravni 
vzpostavi mehanizem za sanacijo oziroma likvidacijo bank ter da se stroški vodenja 

                                                             
94 S. Verhelst, 2013, str. 5. 
95 Deloitte, The Single Supervisory Mechanism (SSM) – Stronger together, str. 2 (23. 12. 2013). 
96 Ibid. 
97 E. Wymeersch, The Single Supervisory Mechanism or “SSM”, Part One of the Banking Union, ECGI 
Working Paper Series in Law, University of Gent- European Corporate Governance Institute, 2013, 
str.10. 
98 ECB, Pojasnilo celovita ocena, oktober 2013, stran 16. 
99 EK, Predlog Uredbe o ustanovitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij 
in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za 
reševanje bank ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, COM(2013) 520 final, Bruselj, 10.7.2013, 
str. 5. 
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sanacije oz. likvidacije krijejo iz sredstev s strani bank in ne več iz državnih proračunov. 
Vanj bodo vključene države članice EMN, medtem ko bodo enotna pravila reševanja in 
sanacije bank veljala za vse države članice EU.100 

Enotni mehanizem reševanja bank bo sestavljen iz: 

• organa, ki bo zadolžen za reševanje bank, 

• sklada, iz katerega se bodo plačevali stroški sanacije ali likvidacije bank.  
 

Da se prepreči reševanje bank na stroške države, se bodo stroški postopkov krili po 
sistemu t.i. kaskadne odgovornosti, in sicer v prvi vrsti iz sredstev, ki jih bodo v ta 
namen odvajale banke; nato iz sredstev upnikov, delničarjev bank in sredstev depozitov 
nad 100.000 evrov; in šele kot zadnji vir bodo na vrsti sredstva iz državnih 
proračunov.101 

Predvideni postopek reševanja institucije, glede na člen 16. predloga EK, bo:  

• če ECB ali pristojni nacionalni organi zaznajo institucijo v težavah, bodo to 
oceno posredovali EK ali Enotnemu odboru za reševanje;  

• Enotni odbor za reševanje bo nato podal EK oceno ali subjekt propada in ne 
obstaja možnost uporabe sredstev s katerimi bi se to dalo preprečiti oz. je 
reševanje potrebno zaradi javnega interesa;  

• če bo Enotni odbor ocenil, da je reševanje institucije potrebno, bo EK podal 
priporočilo naj se subjekt vključi v postopek reševanja;  

• EK bo nato odločila ali naj se subjekt vključi v program reševanja, kateri 
instrumenti naj se uporabijo ter ali naj se uporabi sklad za reševanje;  

• v okviru sprejete odločitve EK, bo Enotni odbor sprejel odločitev o 
programu reševanja, izvrševanju le-tega in zagotovil, da se sprejmejo ukrepi, 
ki bodo pristojnim nacionalnim organom omogočili izvajanje programa 
reševanja.102 

Odločanje naj bi bilo torej razdeljeno med Enotni odbor za reševanje, nacionalne organe 
za reševanje sodelujočih držav članic in EK. Naloge EMR so razdeljene med Enotnim 
odborom za reševanje in nacionalnimi organi za reševanje.103 

Mehanizem naj bi deloval na vseh ravneh razvoja morebitnih tveganj, in sicer: kot 
preventivni; v fazi, ko je mogoča zgodnja intervencija; in v fazi, ko je potrebno 
reševanje institucije v težavah.104 

                                                             
100 M. Hampl, Should Non-Euro Area Countries Welcome the Banking  Union?, 2013. 
101 F. Breuss, 2013, str. 23. 
102 EK, Predlog Uredbe, COM(2013) 520 final, člen 16. 
103 EK, Predlog Uredbe, COM(2013) 520 final, str. 8. 
104 D. Howarth, L. Quglia, 2012, str. 109.  
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Kljub temu da so finančni ministri držav članic, 19. decembra 2013, uspeli doseči 
dogovor o enotnem mehanizmu reševanja (v nadaljevanju EMR), pa sta EP motili 
predvsem dejstvi, da je delovanje enotnega organa, kot ga predlagajo države, preveč 
kompleksno in da pri odločanju o tem, ali naj se banka zapre, daje preveč besede 
državam članicam.105 Kljub pomislekom so poslanci in pogajalci držav članic uspeli 
marca 2014 doseči  dogovor. Naslednji mesec,15. aprila 2014, pa so evropski poslanci 
potrdili tri predloge EK, in sicer: o EMR ter predlog Direktive o sanaciji in reševanju 
bank in o shemi zajamčenih vlog.106 

4.3.3. Enotna shema zajamčenih vlog 
Enotna shema zajamčenih vlog predstavlja tretji, zadnji steber bančne unije, glede 
katerega dogovor na ravni EU še ni dosežen. Glavna skrb je namenjena zaščiti fizičnih 
oseb ter malih in srednjih podjetji, ki so v primeru morebitnega propada kreditne 
institucije najbolj izpostavljeni. Shema zajamčenih vlog posameznim bančnim 
komitentom, tako fizičnim kot pravnim osebam, nudi varstvo za njihovo dobroimetje pri 
bankah do vnaprej določenega zneska. Jamstvo je s stališča bančnega komitenta 
pomembno v primeru, če bi prišlo do morebitnega stečaja nad banko.107 Vzpostavitev 
enotne sheme naj bi povrnila zaupanje ljudi v bančni sektor ter tako preprečila 
množične pobege komitentov iz bank. Do pobegov prihaja, ko komitenti zaradi strahu 
pred propadom institucije svoje prihranke zaradi varnosti prenesejo iz ene države v 
drugo, kjer je njihova vloga zaščitena z višjim zneskom.108 Zaščita pred tovrstnimi 
pobegi komitentov je pomembna, ker prevelik odliv sredstev iz bank ene države članice 
lahko ogrozi delovanje finančnega trga v državi. Odliv sredstev predstavlja negativen 
vpliv na bilanco stanja bank.  

S poenotenjem predpisov o zajamčenih vlogah bi dosegli vzpostavitev enakih pogojev v 
vseh državah članicah, kar bi pozitivno vplivalo na obstoj poštene konkurence na 
enotnem trgu, zagotavljalo bi enako stopnjo zaščite uporabnikov v vseh državah 
članicah ter zaščitilo stabilnost bančnega sistema. Za učinkovito delovanje tretjega 
stebra je nujno, da učinkovito delujeta tudi preostala dva. Enotna shema zajamčenih 
vlog deluje v boju proti krizi preventivno, saj nudi ustrezno zaščito tako uporabnikom 
kot celotnemu bančnemu sistemu EU. 

Neenotnost pravne ureditve sistema zajamčenih vlog je izhajala iz Direktive 94/19/EC z 
dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog. Pomanjkljivost direktive je, da je bila 
napisana v skladu z načelom minimalne harmonizacije. Načelo je povzročilo, da so se 
zneski zajamčenih vlog v prostoru EU gibali od 20. 000 evrov na depoziterja (pri nas je 

                                                             
105 STA, Poslanci kritični do držav pri vzpostavljanju mehanizma za reševanje bank, (28. 2. 2014).  
106 EK, Finalising the Banking Union: European Parliament backs Commission’s proposals (Single 
Resolution Mechanism, Bank Recovery and Resolution Directive, and Deposit Guarantee Schemes 
Directive), 15. 4. 2014 (6. 5. 2014). 
107 S. Verhelst, 2013, str. 30. 
108 D. Howarth, L. Quglia, 2012, str. 108.   
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bila npr. 22.000 evrov) pa vse do 100.000 evrov v Italiji in Franciji.109 Neustreznost 
omenjene ureditve je postala vidna po izbruhu finančne krize, ko je postalo očitno, da je 
minimalno določeni znesek premajhen, da bi preprečil pobege komitentov. Direktiva je 
bila leta 2009 z nujnimi protikriznimi ukrepi dopolnjena. Višina minimalnega 
zaščitenega zneska se je zvišala na 50.000, s končnim ciljem povišanja na 100.000 
evrov.110 

Enotne zajamčene vloge ne igrajo pomembne vloge le na ravni posamezne države 
članice, njihova vloga je nadvse pomembna tudi pri čezmejnem bančnem poslovanju. S 
poenotenjem pravil na področju enotnega trga se zvišuje stopnja zaščite potrošnikov. To 
je postalo vidno v primeru propada islandskih bank oziroma vplivu njihovega stečaja na 
britanske in nizozemske komitente. Leta 2008 je Islandija zavrnila reševanje zasebnih 
bank ter po opravljenem dvakratnem referendumu zavrnila tudi poplačilo dolgov banke 
Icesave v vrednosti 3,9 milijarde evrov, ki bi jih morali plačati iz državnega proračuna 
komitentom banke na Nizozemskem in v Veliki Britaniji. Stroške sta nato krili Velika 
Britanija in Nizozemska. Povračilo sta zahtevali s tožbo na sodišču EFTE, ki sta jo 
sprožili proti Islandiji. Sodišče je ugodilo Islandiji, ki bo kljub vsemu svoje obveznosti 
do obeh vlad poravnala, le da tega ne bo storila iz sredstev državnega proračuna, temveč 
jih bo poravnala s prodajo premoženja propadle banke.111 

15. aprila so poslanci EP podprli predlog EK o direktivi, ki bo urejala enotno shemo 
zajamčenih vlog.112 

4.4. Vloga Evropske centralne banke v bančni uniji 
Z izbruhom finančne krize se je začela spreminjati tudi vloga ECB. Pred krizo je bila 
njena glavna skrb ohranjanje stabilnosti cen, stopnje inflacije pod 2%, a blizu te meje in 
skrb za trdnost skupne valute. V normalnih razmerah je ECB denarno politiko izvajala 
predvsem s prilagajanjem ključnih obrestnih mer. Zaradi zagotavljanja stabilnosti 
evroobmočja je bila v času izbruha krize prisiljena okrepiti svojo vlogo. Tako je začela 
izvajati ukrepe, ki naj bi povečali likvidnost bank, zmanjšali učinke sistemskih tveganj 
in tako izboljšali stabilnost finančnega trga, denimo:  

• ključno obrestno mero je spustila na rekordno nizke ravni, v času od 13. 
aprila 2011 do 13. novembra 2013 se je spustila iz 1,25% na rekordno nizko 
0,25%;113 

• programa LTRO oz. Longer term refinancing operations oziroma dolgoročna 
operacija refinanciranja114, izvedena sta bila decembra 2011 in februarja 

                                                             
109 Ibid. 
110 Ibid.  
111 Wikipedia, Icesave dispute (4. 3. 2014). 
112 EK, Finalising the Banking Union, 15. 4. 2014 (6. 5. 2014). 
113 Banka Slovenije, Obrestne mere ECB (6. 2. 2014). 
114 Gre za program, ki je bankam omogočil financiranje po ceni 1%, za dobo 3 let, ob primernem 
zavarovanju, ki ga predstavljajo dolžniški vrednostni papirji določene bonitete ali netržno finančno 
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2012; namen je bil zagotoviti dodatna sredstva, ki naj povečajo likvidnost 
bank; 

• program CBPP oz. Coverd bond purchased programmes oziroma program 

nakupa kritih obveznic− izveden je bil dvakrat, končal se je oktobra 2012; 
namen je ponovna oživitev trga kritih obveznic, ki predstavljajo pomembno 
sredstvo refinanciranja za banke;115 

• vključitev v »troiko«, skupaj z MDS in EK, kjer: oblikuje, izvaja in nadzira 
protikrizne programe za periferne države evroobmočja, ki jih je kriza najbolj 
prizadela.  

• sodeluje v vodenju ESRB, ki skrbi za makrobonitetni nadzor v celotni EU. 

Največjo spremembo vloge, ki jo nekateri po stopnji pomembnosti enačijo celo z 
uvedbo skupne valute ter ustanovitvijo ECB, predstavlja prevzem vodenja EMN. EMN 
predstavlja prvi steber bančne unije. Tako bo ECB poleg monetarne politike, začela 
izvajati tudi vlogo nadzornika nad najpomembnejšimi kreditnimi institucijami v državah 
članicah EMN. To je ključnega pomena za stabilnost evroobmočja. Že člani Izvršilnega 
odbora ECB-ja so po izbruhu krize izrazili zaskrbljenost, da opozorilni znaki v 
evroobmočju ne bodo odkriti dovolj hitro, zaradi razdrobljene pravne ureditve ter 
pomanjkanja učinkovitega sodelovanja ter izmenjave informacij med organi pristojnimi 
za nadzor v različnih državah evroobmočja ter med centralnimi bankami in organi 
pristojnimi za nadzor.116 

Do sprejetja Uredbe št. 1024/2013, ki je na ECB prenesla posebne naloge bonitetnega 
nadzora, je bila vloga ECB na področju bonitetnega nadzora, da »svetuje o področju 
uporabe in izvajanju zakonodaje Unije, ki se nanaša na bonitetni nadzor kreditnih 
institucij ter na stabilnost finančnega sistema, Svetu, Komisiji in pristojnim organom 
držav članic, ti pa jo prav tako lahko zaprosijo za mnenje.«117 

Posebne naloge bonitetnega nadzora, ki jih bo ECB prevzela v okviru izvajanja nove 
vloge, so bile nanjo prenesene z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013.  

  

                                                                                                                                                                                   

premoženje, M. Domitrovič, Bo tudi dolgoročno financiranje bank pomagalo pri reševanju krize 
evroobmočja?, Novičnik, št. 28, 2012, str. 5. 
115 ECB, Denarna politika, 2013.  
116 D. Howarth; The European Central Bank: The Bank That Rules Europe?, Central Banks in the Age of 
the Euro: Europeanization, Convergence, and Power, Oxford University Press, 2009, str. 81. 
117 Statut ESCB in ECB, člen 25 (1). 
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5. ENOTNI MEHANIZEM NADZORA 

5.1. Uvod 
Enotni mehanizem nadzora predstavlja prvi steber bančne unije ter hkrati prvi korak na 
poti do njene vzpostavitve. Gre za mehanizem, katerega vodenje je prevzela ECB. Kot 
določa člen 2 (9) Uredbe št. 1024/2013, je EMN sistem finančnega nadzora, ki ga 
sestavljajo ECB in nacionalni pristojni organi sodelujočih držav članic. 

5.2. Časovni okvir za vzpostavitev evropskega mehanizma nadzora 
Kljub temu da je ideja centralizacije bančnega sektorja v okviru finančnega trga EU 
prisotna že dalj časa, pa je šele nastala kriza pokazala nujnost njene realizacije. Do 
danes je bilo opravljenih že nekaj nujno potrebnih korakov za vzpostavitev EMN. Glede 
na podatke povzete z uradne strani ECB,118 gre za naslednje dogodke:  

• 30. maja 2012 je EK izdala ukrepe za stabilnost, delovna mesta in rast. 

• 26. junija 2012 je predsednik Evropskega sveta Hermana Van Rompuy izdal 
poročilo, z naslovom »Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji«. 
Namen poročila je bil podati ugotovitve o tem, kako izboljšati stabilnost in 
celovitost ekonomske in monetarne unije. V poročilu se je osredotočil 
predvsem na države članice evroobmočja, ki jih je kriza zaradi medsebojne 
povezanosti najbolj prizadela. Proces bi potekal v treh fazah: »Prva faza 

(konec leta/obdobja 2012–2013)− zagotavljanje fiskalne vzdržnosti in 

prekinitev povezave med bankami in državami. Druga faza (2013–2014)− 
dokončna vzpostavitev integriranega finančnega okvira in spodbujanje 

trdnih strukturnih politik. Tretja faza (po letu 2014)− okrepitev odpornosti 
ekonomske in monetarne unije z vzpostavitvijo funkcije za odzivanje na 
pretrese na osrednji ravni.«119 

• 29. junija 2012 je bila podana izjava z vrha držav evroobmočja o 
vzpostavitvi EMN ter prenosu posebnih nadzornih nalog na ECB. 

• 12. septembra 2012 EK predstavi časovni okvir za bančno unijo in predloga 
uredb za prenos pristojnosti na ECB ter za uskladitev vloge EBA z novim 
okvirom nadzora. V skladu s predstavljenim časovnim okvirom EK je bila 
vzpostavitev sistema nadzora načrtovana do 1. januarja 2013. 

• 27. novembra 2012 je predloge uradno podprla tudi ECB. V mnenju je ECB 
predlagala naslednja temeljna načela za delovanje EMN: omogočeno ji mora 
biti učinkovito izvajanje prenesenih nalog brez tveganja za njen ugled; 
neodvisnost pri izvrševanju nalog; stroga ločenost nalog monetarne politike 
in nalog nadzora; omogoči naj se ji dostop do znanja, izkušenj in operativnih 
virov nacionalnih organov; delovanje na način skladen s temeljnimi načeli 

                                                             
118 ECB, Izgradnja bančne unije (7. 2. 2014). 
119 H. Van Rompuy, Na poti k pravi Ekonomski in monetarni uniji, str. 4-5. 
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enotnega trga ter upoštevanje enotnega pravilnika za finančne storitve; 
uporaba najvišjih standardov odgovornosti za nadzorne naloge;120 

• 5. decembra 2012 so na temelju poročila Hermana Van Rompuya 
predsedniki EK José Manuel Barroso, Evropskega sveta Herman Van 
Rompuy, ECB Mario Draghi in Evroskupine Jean-Claud Juncker izdali t.i. 
Poročilo štirih predsednikov: Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji. 
Osredotočeno je predvsem na države članice evroobmočja. Poročilo vsebuje 
ukrepe ter mehanizem, katerih namen je preko krepitve ekonomske in 
monetarne unije povečati gospodarsko rast ter tako usmeriti EU na pot iz 
finančne krize. To izhaja iz ugotovitve, da: »odpornejša in bolj povezana 
ekonomska in monetarna unija bi države evroobmočja zaščitila pred 
zunanjimi gospodarskimi pretresi ter ohranila evropski model socialne 
kohezije in vpliv Evrope v svetu.«121 

• 13. decembra 2012 Ekonomsko-finančni svet potrdi predlog EK o enotnem 
nadzoru za evroobmočje; 

• 19. marca 2013 je doseženo soglasje o vzpostavitvi EMN med Svetom, EK 
in EP; 

• 18. aprila 2013 Svet potrdi sporazum z EP o vzpostavitvi EMN za 
evroobmočje; 

• 12. septembra 2013 EP sprejme predlog EK o vzpostavitvi EMN; 

• 15. oktobra 2013 Svet sprejme Uredbo, s katero se na ECB prenesejo 
posebne naloge glede politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij; 

• 3. novembra 2013 začne veljati Uredba o EMN, s tem je bil opravljen prenos 
nadzorniških pooblastil ter izvajanja bonitetnega nadzora nad kreditnimi 
institucijami, na ECB. Naloge naj bi se v celoti začela izvrševati dvanajst 
mesecev po začetku veljavnosti Uredbe št. 1024/2013, tj. 4. novembra 2014; 

• 7. novembra 2013 je sprejet Medinstitucionalni sporazum med ECB in EP; 

• 16. decembra 2013 je Daniele Nouy imenovana za predsednico Nadzornega 
odbora EMN;122 

• 19. decembra 2013 je dosežen dogovor med finančnimi ministri držav članic 
evroobmočja o vzpostavitvi drugega stebra bančne unije; 

• 22. januarja je Svet ECB predlagal Sabine Lautenschläger kot kandidatko za 
podpredsednico Nadzornega odbora;123 

• 30. januarja 2014 je potekal prvi sestanek Nadzornega odbora, sprejeli so več 
odločitev, povezanih z operativnim izvajanjem nadzorniških nalog;124 

                                                             
120 ECB, Mnenje ECB, Uradni list Evropske unije C 30/6, 1. 2. 2013, 1.4 točka.  
121 H. Van Rompuy, 2012, str. 3. 
122 ECB, Četrtletno poročilo o Enotnem mehanizmu nadzora, napredek pri operativnem izvajanju uredbe 
o enotnem mehanizmu nadzora, 2014/1, str. 2. 
123 ECB, ECB proposes candidate for vice-chair of the SSM Supervisory Board (1. 6. 2014). 
124 ECB, Četrtletno poročilo o Enotnem mehanizmu nadzora, 2014/1, str. 2. 
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• 12. februarja je Svet imenoval Sabine Lautenschläger za podpredsednico 
Nadzornega odbora;125 

• 6. marca 2014 je Svet ECB v Nadzorni odbor imenoval tri predstavnike 
ECB: Ignazio Angeloni, Sirkka Hämäläinen, Julie Dickson;126 

• 31. marca 2014 je Nadzorni odbor po posvetovanju s Svetom ECB sprejel 
svoj poslovnik, ki je začel veljati 1. aprila 2014;127 

• 25. aprila 2014 je ECB objavila okvirno uredbo o EMN;128 
 

5.3. Pravna podlaga enotnega mehanizma nadzora 
Pred pripravo načrta o prevzemu nadzora nad kreditnimi institucijami, ki naj ga izvaja 
ECB, je bilo slišati predloge, naj evropski nadzornik postane obstoječa institucija in 
sicer EBA. Glavno oviro temu je predstavljal pravni temelj ustanovitve EBA, tj. člen 
114 PDEU. Le-ta zaradi sodbe sodišča v primeru Meroni iz leta 1958 ne nudi 
zadostnega pravnega temelja za prevzem.129 Vprašanje v primeru Meroni je bilo ali 
lahko EK pooblastilo za izvajanje diskrecijske pravice prenese na organ, ki je 
ustanovljen po zasebnem pravu. Zaradi sodbe v tem primeru EK ne more za izvajanje 
nalog, ki bi vsebovale elemente diskrecije, pooblastiti organov, ki so bili ustanovljeni v 
okviru vzpostavitve ESFS leta 2010. V skladu s sodbo lahko ti organi izvajajo le 
tehnične in svetovalne naloge, ne pa regulativnih. Torej lahko izdajajo le osnutke aktov, 
ki jih nato predložijo EK, ki sprejme končno odločitev. Zato bi bilo sporno, da bi ti 
organi sprejemali odločitve v primeru individualnih institucij, saj bi v določenih 
primerih morali uporabiti tudi določene elemente diskrecije.130 Tako je najbolj varna in 
najhitrejša izbira za pan evropskega nadzornika postala ECB. Predstavljala je edino 
možnost vzpostavitve enotnega mehanizma nadzora, brez potrebnih sprememb 
temeljnih pogodb.131 

Izvajanje nalog pan evropskega nadzora je na ECB prenesel Svet s sprejetjem Uredbe 
Sveta EU št. 1024/2013132. Poleg tega je bila sprejeta tudi uredba, s katero se je 
prilagodila vloga EBA.133 

                                                             
125 ECB, Četrtletno poročilo o Enotnem mehanizmu nadzora,napredek pri operativnem izvajanju uredbe o 
enotnem mehanizmu nadzora, 2014/2, str. 3. 
126 Ibid, str. 4. 
127 ECB, Četrtletno poročilo o Enotnem mehanizmu nadzora, 2014/2, str. 4. 
128 ECB, ECB je objavila okvirno uredbo o enotnem mehanizmu nadzora (1. 6. 2014). 
129 E. Wymeersch, 2013, str. 16-17. 
130 A. Ottow (24. 12. 2014) . 
131 E. Wymeersch, 2013, str. 16-17. 
132

 Uredba Sveta EU št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na 
politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na ECB, Uradni list Evropske unije, L 287/63, 29. 10. 
2013. 
133 Uredba (EU) št. 1022/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), kar 
zadeva prenos posebnih nalog na Evropsko centralno banko na podlagi Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013, 
Uradni list EU, L 287/5, 29.10. 2013. 
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Pravni temelj prenosa posebnih nalog bonitetnega nadzora na ECB predstavlja 127 (6) 
člen PDEU, ki se glasi: »Svet lahko z uredbami, sprejetimi soglasno po posebnem 
zakonodajnem postopku, po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Evropsko 
centralno banko, na Evropsko centralno banko prenese posebne naloge, ki se nanašajo 
na politike bonitetnega nadzora kreditnih in drugih finančnih institucij, razen 
zavarovalnic.« To pomeni, da se morajo s prenosom nalog soglasno strinjati vse države 
članice EU (tudi tiste, ki se ne odločijo za sodelovanje v mehanizmu) in da ima vsaka 
država članica pravico vložiti veto, tako kot v drugih primerih, ko se za sprejem 
odločitve v Svetu, zahteva soglasje vseh držav. Uporaba člena 127 (6) PDEU omogoča 
prenos posebnih nalog bonitetnega nadzora brez potrebnega spreminjanja pogodb, a le 
če se prenesejo na ECB.  

Že od začetka pogovorov o vzpostavitvi bančne unije se poraja vprašanje, ali člen 127 
(6) PDEU nudi zadosten pravni temelj oziroma, ali ne bi bilo potrebno za prenos 
pristojnosti pravzaprav spremeniti ustanovnih pogodb. Trdna pravna podlaga je namreč 
eden od predpogojev za uspešno in učinkovito delovanje enotnega nadzornega 
mehanizma. Predstavljala je tudi eno izmed bolj perečih točk tekom pogajanj o 
vzpostavitvi EMN med državami članicam. Države so se delile na dva pola. Na eni 
strani je bila Nemčija, ki je zastopala stališče, naj se bančna unija vzpostavi na trdnem 
pravnem temelju tj. s prilagoditvijo ustanovnih pogodb, medtem ko je Francija 
zagovarjala čimprejšnjo vzpostavitev bančne unije. 

Kot je razvidno iz mnenja ECB, izdanega 27. 11. 2012, se je ECB s predlagano pravno 
podlago, tj. člen 127 (6) PDEU, strinjala. Mnenja je bila, da bo to omogočilo najhitrejšo 
pot do vzpostavitve nujno potrebnega EMN.134 

Nekaterih uslužbenci MDS so bili do tega vprašanja bolj zadržani. Izrazili so mnenje, da 
je člen 127 (6) PDEU za namen vzpostavitve mehanizma interpretiran preširoko, kar 
predstavlja tveganje, da bi lahko morebitna finančna institucija, ki bi bila soočena z 
izdano odločbo, zaradi pomanjkanja pristojnosti sprožila postopek pred Sodiščem 
EU.135 

Veron omenja štiri morebitne omejitve povezane s členom 127 (6) PDEU: 

• izrecno je iz dometa nadzora izločeno zavarovalništvo;  

• spada v VII. naslov PDEU, ki ureja področje Ekonomske in monetarne 
politike, zaradi česar obstaja bojazen, da status držav, ki niso del 
evroobmočja, ne bo povsem enakopraven;  

• struktura vodilnih organov ECB je bila osnovana za izvajanje monetarne 
politike; 

                                                             
134 ECB, Mnenje ECB, 27. 11. 2012, str. 2. 
135 R. Goyal, P. Koeva Brooks, M. Pradhan, T. Tressel, G. Dell’Ariccia, R. Leckow, C.Pazarbasioglu, and 
an IMF Staff Team,  A Banking Union for the Euro Erea, IMF Staff Discussion Note št. 13/1, 2013, str. 
24.  
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• omogoča Svetu le prenos posebnih nalog bonitetnega nadzora na ECB, 
zaradi česar bodo preostale naloge ostale v pristojnosti nacionalnih organov.                                                
Kot avtor v članku ugotavlja, sicer ne gre za omejitve, ki bi onemogočile 
vzpostavitev EMN, a gre za točke, ki bi jih bilo smotrno pretehtati kasneje, 
ob morebitnih spremembah ustanovnih pogodb.136 

 

Za uspešno delovanje EMN in harmonizacijo pravil s področja bančnega sektorja je 
pomemben tudi začetek veljavnosti nove CRR/CRD IV direktive, 1. januarja 2014, ki 
pa velja za celotno področje EU. Cilj direktive je: povečati sposobnost bančnega 
sistema EU, da bo sposoben ublažiti strese, ki so posledica finančnih in ekonomskih 
dogajanj; izboljšati krizno upravljanje in vodenje; povečati transparentnost.137 

5.4. Nadzorovane finančne institucije 
ECB bo nadzor izvajala le nad kreditnimi institucijami v državah članicah EMN. Iz 
dosega nadzora so, v skladu s členom 127 (6) PDEU, izrecno izločene zavarovalniške 
družbe. Kreditna institucija, v smislu Uredbe št. 1024/2013 predstavlja: »družbo, katere 
dejavnost je sprejemanje vlog ali drugih vračljivih sredstev od javnosti in dajanje 
kreditov za svoj račun.«138 Pri opredelitvi kreditne institucije se upošteva le razlaga, 
skladna s pravom EU. Kreditne institucije, ki so kot take določene v skladu z 
nacionalnim pravom posameznih držav članic, ne bodo predmet nadzora, saj bi to 
pomenilo, da bi države članice lahko določale obseg nadzora v okviru EMN.139 

Kot v poročilu ugotavlja Svetovalno znanstveni odbor ESRB, tudi manjše ustanove 
lahko predstavljajo tveganje za delovanje bančnega sektorja: »...čeprav vsaka posebej 
morda nima pomembnega vpliva na delovanje sistema, pa hkratno delovanje takšnih 
ustanov in njihova istočasna izpostavljenost tveganju lahko ustvarita sistemsko tveganje 
večjega obsega.«140 ECB je ocenila, da je okoli 30% premoženja bank iz evroobmočja v 
lasti malih bank.141 Namen izvajanja posrednega nadzora nad sistemsko manj 
pomembnimi institucijami je v zagotavljanju stabilnosti finančnega trga ter v dosledni 
uporabi visokih nadzorniških standardov. Izkušnje krize so pokazale, da do dogodkov, 
ki vodijo v sistemska neravnovesja, lahko privedejo tudi manjše, na lokalnem področju, 
delujoče institucije. Tako je možnost izvajanja nadzora nad manjšimi institucijami nujna 
za doseganje primarnega cilja EMN, tj. stabilno delovanje bančnega sektorja.  

Primer, ki nakazuje na to, kako lahko tudi nestabilnost manjših bank vpliva na stabilnost 
celotnega sistema, je primer španskih bank t.i. »Caja«. V Španiji je poslovanje manjših 
bank imelo velik vpliv na širitev krize. Temu je botroval neučinkovit nadzor Banco de 
                                                             
136 N. Veron, 2013, str. 4. 
137 EBA, Implementing Basel III Europe: CRD IV package (10. 2. 2014). 
138 Uredbe (EU) št. 575/2013, Uradni list EU, L 176/1, 27. 6. 2013, člen 4 (1). 
139 E. Wymeersch, 2013, str. 27. 
140 Evropski odbor za sistemska tveganja, Reports of the Advisory Scientific Committee, str. 3. 
141 N. Véron, 2012, str. 5. 
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Espana ter pomanjkanje učinkovitega mehanizma za sanacijo bank in prevelikega 
političnega vpliva pri njihovem upravljanju.142 Manjše institucije bodo tako sicer pod 
nadzorom nacionalnih organov, ki ga bodo izvajali v skladu z navodili ECB, a bodo 
kljub temu še vedno lahko tudi predmet nadzora ECB.143 

Vprašanje ali naj se nadzirajo vse institucije ne glede na velikost, ali naj bodo nadzoru 
podvržene le največje institucije je predstavljalo eno od spornih točk, tekom pogajanj o 
vzpostavitvi EMN, med Nemčijo in Francijo. Nemčija je nasprotovala nadzoru vseh 
institucij. Zagovarjala je vzpostavitev dvo-tirnega sistema nadzora, po katerem bi ECB 
nadzirala le večje institucije, medtem ko bi manjše ostale v pristojnosti nacionalnih 
organov. Temu je nasprotovala Francija. Slednja je v nasprotju z Nemčijo zagovarjala 
vzpostavitev eno-tirnega sistema nadzora v katerega bi bile vključene tako velike kot 
manjše institucije.144 Stališče Francije o nadzoru vseh institucij, je izhajalo iz dejstva da 
bančni trg v Franciji obvladuje pet velikih kreditnih institucij, kar bi pomenilo da bi za 
razliko od Nemčije, kjer bančni sektor sestavlja tudi veliko število majhnih, lokalno 
delujočih bank t. i. Sparkassen, bila večina francoskega bančnega sektorja podvržena 
neposrednemu nadzoru ECB.145 

Pri odločanju o pomembnosti institucije bodo najpomembnejšo vlogo igrale: velikost 
institucije, pomen za gospodarstvo EU ali gospodarstvo države članice in obseg 
čezmejnih aktivnosti.146 Kar se tiče kriterija velikosti, bodo nadzorovane kreditne 
institucije, katerih »skupna vrednost njegovih sredstev presega 30 milijard EUR; delež 
njegovih skupnih sredstev presega 20 % BDP sodelujoče države članice, v kateri ima 
sedež, razen če je skupna vrednost njegovih sredstev nižja od 5 milijard EUR...«147 ali 
tiste, ki so po mnenju nacionalnega organa pomembne za domače gospodarstvo, če bo 
ECB na osnovi ocene take institucije potrdila njeno pomembnost.148 Poleg tega se bodo 
vanj uvrstile tudi institucije, katere so pridobile oz. zaprosile za sredstva pomoči iz 
skladov EFSF in ESM ter tri najpomembnejše kreditne institucije v sodelujoči državi. V 
skladu s členom 6 (2) Uredbe št. 1024/2013 bo ECB lahko tudi na lastno pobudo 
odločila, da je neka institucija zelo pomembna, »…če ima podrejene bančne družbe v 
več kot eni sodelujoči državi članici in njena čezmejna sredstva ali obveznosti 
predstavljajo pomemben del njenih skupnih sredstev ali obveznosti…«. 

                                                             
142 L. Garicano, Five lessons from the Spanish Cajas Debacle for a New Euro-Wide Supervisor, v: 
Banking Union for Europe Risks and Challenges, Centre for Economic Policy Research, s. l., 2012, str. 
79-84. 
143 E. Wymeersch, 2013, str. 29. 
144 M. Skuodis, Political Economy of European Banking Union: what Union for wich member states, 
Paper for the ECPR Joint Sessions of Workshops, Universidad de Salamanca, 2014, str. 8-9. 
145 D. Howarth, L. Quglia, 2012, str. 112.   
146 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 6 (2). 
147 Ibid, člen 6 (4).  
148 Ibid. 
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Tako bo neposrednemu nadzoru podvrženih okoli 130 bank, ki skupno predstavljajo 
okoli 85% vrednosti premoženja bančnega sektorja evroobmočja. Pri nas bodo 
neposredno nadzorovane: NLB, NKBM in SID.149 

Finančne institucije, ki ne bodo pod nadzorstvom EMN (denimo investicijske družbe, 
hedge skladi, pokojninski skladi), bodo še naprej ostale v pristojnosti nacionalnih 
organov. 

5.5. Države članice in države nečlanice evroobmočja 
Nadzor nad bankami, ki se bo izvajal v okviru EMN, bo pogojen z dejstvom ali je 
država vključena v mehanizem nadzora. V skladu z členom 2 (1) Uredbe št. 1024/2013 
je sodelujoča država članica bodisi država, katere valuta je evro, ali država, ki je v 
mehanizem vključena na podlagi vzpostavitve tesnega sodelovanja. Države članice 
evroobmočja bodo v EMN vključene obligatorno, medtem ko se bodo preostale države 
vanj vključile prostovoljno, če se bodo odločile za vzpostavitev tesnega sodelovanja z 
ECB. Odločitev o tem, ali se neka država lahko vključi v EMN, sprejme ECB, ob 
predpostavki izpolnjevanja pogojev, ki jih določa Uredba št. 1024/2013. Če se države 
odločijo za tesno sodelovanje, morajo sprejeti potrebno zakonodajo ter upoštevati 
navodila in usmeritve ECB in po potrebi posredovati zahtevane informacije o kreditnih 
institucijah.150 

Postopek vzpostavitve tesnega sodelovanja bo podrobneje urejal poseben sklep ECB. 
Osnutek sklepa je ECB že pripravila in določa postopkovne vidike glede: prošenj za 
vzpostavitev tesnega sodelovanja, njihovo presojo v okviru ECB in možnostjo glede 
začasne ali dokončne prekinitve sodelovanja. Poleg tega določa tudi dokumente, ki se 
naj priložijo ter predloge za vložitev prošnje in izjavo o skladnosti nacionalne 
zakonodaje. Do izdaje drugega četrtletnega poročila o EMN ECB še ni prejela nobene 
prijave interesa za vzpostavitev tesnega sodelovanja.151 

Status držav, ki evra nimajo, se bo nekoliko razlikoval od statusa držav članic 
evroobmočja. Ena temeljnih razlik je, da je njihovo sodelovanje prostovoljno, poleg 
tega imajo tudi pravico do izstopa iz mehanizma. Izstopijo lahko: 

• na lastno pobudo: kadarkoli po preteku treh let od objave dogovora o tesnem 
sodelovanju v Uradnem listu EU; če se država ne strinja z ugovorom Sveta 
ECB na osnutek predloga, lahko izjavi, da je odločitev ne bo zavezovala, a 
se v tem primeru ECB lahko odloči o začasni ali trajni prekinitvi tesnega 
sodelovanja, odvisno od posledic prekinitve;  

                                                             
149 ECB, Pojasnilo celovita ocena, str. 2 in 16. 
150 Z. Darvas, G. B. Wolff, Should Non Euro Area Countrys Join the Single Supervisory Mechanism?, 
Bruegel Policy Contribution 2013/06, 2013, str. 3. 
151 ECB, Četrt letno poročilo o Enotnem mehanizmu nadzora 2014/2, str. 11. 
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• o prekinitvi odloči ECB: v obliki začasne ali stalne prekinitve tesnega 
sodelovanja, če država članica ne sprejme ustreznega ukrepa ali ne ravna v 
skladu z uredbo.152 

Status držav, ki nimajo evra, je bil predmet pogajanj glede vzpostavitve mehanizma, 
predvsem zaradi bojazni le-teh, da v okviru mehanizma ne bodo obravnavane 
enakopravno, predvsem kar zadeva sodelovanja pri sprejemanju odločitev in glede 
vprašanja suverenosti: 

I. Bojazen glede udeležbe pri sprejemanju končnih odločitev povezanih z izvajanjem 
nadzora izhaja iz dejstva, da ima v skladu s Statutom ključno vlogo pri odločanju 
Svet ECB, ki ga v skladu s členom 283 (1) PDEU sestavljajo člani Izvršilnega 
odbora Evropske centralne banke in guvernerji nacionalnih centralnih bank držav 
evroobmočja. To pomeni, da države, katerih valuta ni evro, ne bodo mogle 
sodelovati pri sprejemu končnih odločitev, povezanih z izvajanjem nadzornih nalog. 
Svoj glas bodo lahko oddale le v Nadzornem odboru, ki bo sprejemal le osnutke 
odločitev. Kljub taki ureditvi Uredba št. 1024/2013 vsebuje nekaj varoval, ki 
državam, ki niso v evroobmočju, nudijo določeno mero vpliva na sprejem končnih 
odločitev, denimo:  

• Svet ECB načeloma ne bo podal ugovorov na sprejete osnutke, razen če bo 
šlo za vprašanja iz področja monetarne politike; 

• osnutek bo sprejet, če Svet ECB nanj ne bo podal ugovora v roku desetih dni 
oz. oseminštirideset ur;  

• ko bo Nadzorni odbor sprejel osnutek odločitve, se bo pisni izvod poslal tako 
Svetu ECB kot tudi sodelujoči državi članici;  

• člen 7 (8) Uredbe št. 1024/2013, določa: »Če se sodelujoča država članica, 
katere valuta ni evro, ne strinja z osnutkom odločitve Nadzornega odbora, 
lahko Svetu ECB v petih delovnih dneh po prejetju tega osnutka odločitve 
sporoči razloge za svoje nestrinjanje. Svet ECB o zadevi odloči v petih 
delovnih dneh, pri čemer v celoti upošteva te razloge, in zadevni državi 
članici svojo odločitev pisno utemelji…;«  

• podobno kot v primeru nestrinjanja s podanim osnutkom lahko država poda 
ugovor tudi v primeru, ko bo dokončni osnutek zaradi ugovora, ki ga je 
podal Svet ECB spremenjen. V tem primeru člen 7 (7) Uredbe št. 1024/2013 
določa, da »…Svet ECB v tridesetih dneh predloži mnenje o razlogih za 
nestrinjanje države članice in potrdi ali umakne svoj ugovor, pri čemer to 
utemelji;« 

• glasovanje v Nadzornem odboru poteka po načelu navadne večine, vsak 
predstavnik ima en glas, kar pomeni, da prevladujejo glasovi držav članic; 

• države članice imajo v primeru nestrinjanja s sprejetim osnutkom možnost 
sprožiti postopek pred Sodiščem EU. 

                                                             
152 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 7. 



32 

 

 
II. Vprašanje izgubljenega delčka suverenosti zaradi prenosa bonitetnega nadzora na 

ECB, je bilo urejeno z možnostjo prostovoljne priključitve k ECB in možnostjo 
izstopa iz mehanizma. Gre za pravici, ki pripadata le državam, ki niso članice 
evroobmočja. Za države evroobmočja je namreč članstvo obvezno. 

Člen 3 Uredbe št. 1024/2013 določa, da ECB z državami oziroma pristojnimi organi 
držav, ki v EMN niso vključene, sklene Sporazum o sodelovanju. V sporazumu se 
določi, kako bodo sodelovale pri izvajanju nadzora. Tak sporazum se v vsakem primeru 
sklene z državo, če v njej deluje vsaj ena globalno sistemska pomembna institucija.153 
Globalno sistemsko pomembne institucije so opredeljene glede na štiri kriterije: 
velikost, čezmejna aktivnost, kompleksnost poslovanja in zamenljivost. Primeri takih 
institucij, ki delujejo na območju EU, so denimo Deutsche Bank, Royal Bank of 
Scotland, Goldman Sachs, idr.154 

Za zdaj je v mehanizem vključenih vseh 18 članic evroobmočja in nobena od držav, ki 
niso v evroobmočju.  

5.6. Pristojni nacionalni organi 
EMN bo predstavljal enotirni sistem, kjer bo ECB igrala osrednjo nalogo pri izvajanju 
nadzora. ECB odgovarja za skladno in učinkovito delovanje mehanizma.155 Pri 
izvajanju nalog bo ves čas sodelovala s pristojnimi nacionalnimi organi. V skladu z 
Uredbo št. 1024/2013 EMN sestavljajo ECB in pristojni nacionalni organi. V smislu 
Uredbe št. 1024/2013 je pristojni nacionalni organ, organ v sodelujočih državah, ki: 
»pomeni javni organ ali telo, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo uradno priznan in 
pooblaščen za nadzor institucij kot del delujočega sistema nadzora v zadevni državi 
članici.«156 Torej gre za imenovani organ, ki ni nujno v vseh primerih nacionalna 
centralna banka. Sodelovanje med ECB in pristojnimi nacionalnimi organi bo potekalo 
po načelih dobre vere in izmenjave informacij.157 

Vse naloge nadzora ne bodo prešle na ECB, v rokah pristojnih nacionalnih organov bo 
ostalo izvajanje nalog bonitetnega nadzora, ki ne predstavljajo posebnih nalog 
bonitetnega nadzora v smislu Uredbe št. 1024/2013. Nadzor se bo vršil le nad 
kreditnimi institucijami, preostale institucije finančnega trga bodo ostale pod nadzorom 
nacionalnih oblasti. Prav tako nacionalne oblasti ostanejo odgovorne za nadzor nad 
bankami, katerih sedež je izven EU, a poslujejo v državi članici. 

ECB mora za potrebe izvajanja nadzornih nalog izdati okvir, ki bo določal praktično 
ureditev razmerij med ECB in pristojnimi nacionalnimi organi. Ima obliko okvirne 

                                                             
153 Ibid, člen 3 (6). 
154 Wikipedia, Systemically Important Financial Institutions (8. 2. 2014). 
155 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 6. 
156 Uredba št. 575/2013, člen 3 (40). 
157 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 6 (2). 
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uredbe. Glavni namen okvirne uredbe je opredeliti postopke sodelovanja med ECB in 
pristojnimi nacionalnimi organi. Izdana je bila po posvetovanju s pristojnimi 
nacionalnimi organi in na podlagi predloga Nadzornega odbora.158 

Predvsem bo vloga pristojnih nacionalnih organov pomembna v okviru izvajanja 
makrobonitetnih nalog. Le-ti bodo zadolženi za kapitalske blažilnike,159 pri čemer bodo 
morali v primeru morebitnega ugovora ECB le-tega preučiti, ne pa tudi upoštevati. To je 
pomembno, ker kapitalski blažilniki predstavljajo enega od pomembnejših orodij 
makrobonitetne politike. Kljub temu pa bodo pri svojem delovanju dolžni spoštovati 
morebitne strožje pogoje, ki jih glede blažilnikov lahko določi ECB ter pravni red EU. 

V okviru mehanizma bo vzpostavljeno izmenjavanje informacij med ECB in pristojnimi 
nacionalnimi organi. Sodelovanje z nacionalnimi organi je za ECB pomembno tudi 
zato, ker bodo zaradi razsežnosti vzpostavitve EMN zelo dobrodošle informacije o 
nacionalnih finančnih trgih, načinu poslovanja v nacionalnem okolju in drugih 
informacijah o delovanju lokalnih finančnih trgov, katere so plod večletnih izkušenj 
pristojnih nacionalnih organov. Nacionalni organi bodo dolžni ECB zagotoviti vse 
informacije, ki jih bo potrebovala za izvajanje svojih nalog. Prav tako bodo morali 
pomagati pri pripravi in izvajanju vseh aktov ECB, ki bodo potrebni za izvajanje nalog 
v okviru EMN. V okviru pomoči pri izvajanju nalog bodo pristojni nacionalni organi 
ECB zagotavljali tudi potrebno osebje.160 

Na nacionalni ravni ostaja:  

• nadzor bank, ki prihajajo iz območja izven EU ter v državi članici delujejo v 
okviru čezmejnih aktivnosti ali imajo v državi podružnico; 

• presoja ali banka, ki želi delovati v državi, izpolnjuje zahtevane pogoje, ki 
jih določa nacionalna zakonodaja, a v tem primeru ECB lahko kasneje 
odloči, da banka ne bo dobila avtorizacije; 

• nadzor bank v povezavi s trgom finančnih instrumentov; 

• pristojni nacionalni organi lahko podajo zahtevo za povečanje kapitalskih 
blažilnikov za banke;  

• področje zaščite potrošnikov in boja proti pranju denarja ter financiranju 
terorizma.161 

                                                             
158 ECB, Četrt letno poročilo o Enotnem mehanizmu nadzora 2014/1, str. 5-6. 
159 Kapitalski blažilnik, predstavlja vsoto kapitala, ki so ga banke dolžne vzdrževati nad minimalnim 
zahtevanim zneskom in naj se akumulira kot rezerva za krizne čase, Qfinance, Definition of capital buffer 
(1. 4. 2014). 
160 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 6 in 31 (1). 
161 S. Verhelst, Assessing the Single Supervisory Mechanism: Passing the Point of no Return for Europe s 
Banking Union, Egmont Paper št. 58, Egmont Royal Institute for International Relations, 2013, str. 15-16. 
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5.7. Evropski bančni organ in Enotni mehanizem nadzora 
EBA bo igral pomembno vlogo v okviru izvajanja bonitetnega nadzora, ki ga bo 
prevzela ECB. Vloga EBA je morala biti zaradi vzpostavitve EMN prilagojena, a kljub 
temu se ni spremenila v svojem bistvu. S tem namenom je bila sprejeta Uredba o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa, 
kar zadeva prenos posebnih nalog na ECB. Uredba št. 1093/2010 je bila spremenjena 
zaradi strahu držav članic, ki se ne bodo odločile za priključitev v EMN, da bo njihov 
vpliv pri sprejemanju odločitev znotraj EBA okrnjen. Ker je bilo pred vzpostavitvijo 
EMN za sprejem odločitev v Odboru nadzornikov EBA določeno načelo navadne 
večine, bi to v primeru usklajenega glasovanja držav članic EMN pomenilo, da bi bilo 
glasovanje preostalih držav, v primeru nasprotnih stališč, brez predmetno. Tako se bodo 
v skladu z novo sprejeto uredbo odločitve glede določenih aktov162 sprejemale s 
kvalificirano večino glasov, kot jo določata člen 16 (4) PEU in člen 3 Protokola št. 
36.163 

Naloge EBA se nanašajo na nadzor nad posameznimi institucijami, ki delujejo na 
območju celotne EU, pri čemer ni omejen le na kreditne institucije, saj nadzoruje tudi 
denimo zavarovalnice in investicijske družbe v finančnem konglomeratu. Da se zaradi 
prenosa posebnih nalog bonitetnega nadzora kreditnih institucij na ECB dinamika 
enotnega trga ne bo spremenila, morajo naloge EBA ostati iste: »še naprej bi moral 
oblikovati enotna pravila, ki bi veljala za vse države članice, in prispevati k njihovemu 
usklajenemu izvajanju ter krepiti zbliževanje nadzornih praks v vsej Uniji.«164 ECB bo 
pri izvajanju nadzorniške funkcije tesno sodelovala z EBA.  

Glavna naloga EBA v okviru EMN je zbliževanje dobrih nadzorniških praks. V ta 
namen pripravlja enotni nadzorniški priročnik, kjer bodo zbrane najboljše prakse 
nadzora, učinkovita metodologija in postopki, ki naj se izvajajo na območju celotne 
EU.165 Enoten nadzorniški priročnik bo igral pomembno vlogo pri ponovnemu 
povezovanju enotnega trga. Različne nadzorniške prakse in priročniki v državah 
članicah namreč predstavljajo tveganje za povezanost enotnega trga, saj bi banke lahko 
izkoriščale različnost ureditev ter tako dosegle regulatorno arbitražo.166 

Preostale naloge EBA v okviru delovanja EMN zajemajo pripravo zavezujočih 
standardov: tehničnih, o zaščiti uporabnikov storitev in količini obveznih razpoložljivih 
sredstev; sodelovanje pri izvedbi celovite ocene in stresnih testov; skrb za 

                                                             
162 Ti akti so: osnutki regulativnih tehničnih standardov, prenos pooblastila za sprejem regulativnih 
tehničnih standardov na Komisijo, osnutke izvedbenih tehničnih standardov, smernice in pooblastila, ter 
ukrepi in odločitve sprejete o začasni prepovedi ali omejitvi posameznih finančnih dejavnosti, ki ogrožajo 
pravilno delovanje, celovitost in stabilnost finančnega trga EU in tiste iz poglavja IV, vir: Uredba  št. 
1022/2013, Uradni list EU, L 287/5, 29. 10. 2013, člen 24. 
163 Uredba št. 1022/2013, člen 24.  
164 Ibid, 4 točka preambule. 
165 Ibid, 7 točka preambule. 
166 E. Avgouleas, D. W. Arner, 2013, str. 42. 
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implementacijo nadzorniškega priročnika. V primeru pravne ureditve nadzora se bo 
EBA osredotočal predvsem na naloge določene v CRD IV/ CRR, ki vsebujejo pravila o 
kapitalskih zahtevah za banke in investicijska podjetja, ki delujejo na enotnem trgu.167 

5.8. Evropski odbor za sistemska tveganja in enoten mehanizem nadzora 
ECB ima velik vpliv na vodenje ESRB- ja. Vlogi ECB in ESRB se dopolnjujeta, saj sta 
oba pristojna za izvajanje makrobonitetnega nadzora nad bankami. Sodelovanje med 
njima je ključnega pomena. Ker ESRB ne more uporabljati makrobonitetnih orodij, je 
namreč pomembno, da lahko izdaja priporočila in opozorila naslovljena na ECB.168 

5.9. Izvajanje nadzora 
Izkušnje iz krize so pokazale pomanjkanje ustreznega centraliziranega sistema nadzora, 
ki bi v primernem času lahko zaznal povečano tveganje za nastanek sistemskih motenj v 
delovanju finančnega trga ali odkril napake v začetni stopnji razvoja in omogočil 
njihovo saniranje, preden bi se vpliv le-teh nevarno povečal. 

Eden od temeljnih ciljev izvajanja nadzora je zagotoviti ustrezno implementacijo pravil, 
ki urejajo finančni sektor ter tako ohraniti finančno stabilnost, ki bo povrnila zaupanje v 
celoten finančen sistem. Nadzor naj se izvaja v vseh fazah razvoja morebitnih 
sistemskih tveganj:  

• odkrivanju dogodkov, ki predstavljajo tveganje;  

• zmanjševanje njihovih učinkov;  

• v primeru, ko kriza že poteka, pa je vloga nadzora v učinkovitem 
obvladovanju kriznih dogodkov, da se v kar največji meri omeji škodo, ki 
grozi širši ekonomiji in družbi kot celoti.169 

Naloge ECB na področju izvajanja nadzora, kot jih določa Uredba št. 1024/2013, 
predstavljajo splošen okvir nalog, ki jih sicer izvajajo institucije, zadolžene za izvajanje 
nalog bonitetnega nadzora. To so: avtorizacija in odvzem dovoljenja za izvajanje 
dejavnosti bankam; nadzor nad pravilnim izvajanjem prava EU; nadzor nad vodenjem 
bank oz. upravljalsko strukturo; preverjanje pripravljenosti bank na morebitne strese 
(denimo stresni testi, proti krizni ukrepi); nadzor na konsolidirani ravni; uporaba makro 
bonitetnih instrumentov; nadzor bančnih prevzemov in združitev; sodelovanje v drugih 
nadzornih organih.170 

Pri izvajanju nadzora bo ECB sledila naslednjim temeljnim vodilom:  

• učinkovito opravljanje nalog, brez bojazni za njen ugled;  

                                                             
167 Delovni program organa EBA za leto 2014, str. 3. 
168 Deloitte, str. 3 (23. 12. 2013). 
169 De Larosière report, 2009, str. 38-39. 
170 E. Wymeersch, The European Banking Union, a First Analysis; Working Paper Series, Financial Law 
Institute, Ghent University, 2012, str. 15. 
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• neodvisnost;  

• ločitev funkcije nadzora od opravljanja monetarne funkcije;  

• omogočen dostop do znanja, strokovnih izkušenj in virov pristojnih 
nacionalnih organov;  

• izvajanje nalog ob upoštevanju najvišjih standardov za izvajanje 
nadzorniških nalog.171 

5.9.1. Priprave na prevzem nadzora 
ECB naj bi svoje funkcije na področju nadzora začela izvajati jeseni 2014. Pred tem so 
na vrsti pomembna opravila, ki so nujno potrebna za učinkovito vzpostavitev EMN. To 
so predvsem:  

• izvedba celovite ocene bančnega sektorja, ki bo ponudila vpogled v dejansko 
stanje vsaj tistih bank, ki bodo podvržene neposrednemu nadzoru ECB;  

• iskanje usposobljenega kadra, zaposlitev zadostnega števila ljudi ter priprava 
osebja na izvajanje novih pristojnosti, kar velja tako za osebje znotraj ECB 
kot za osebje, ki bo delovalo na nacionalnem nivoju;  

• izvedba potrebnih analiz, ki bodo omogočile vzpostavitev učinkovitega 
modela nadzora, denimo določitev dejavnikov tveganja, kazalnikov, ki 
nakazujejo na prve znake motenj v delovanju bančnega sektorja;  

• sprejem potrebnega pravnega okvira, ki bo omogočil harmonizirano 
izvajanje nadzorniških praks v državah članicah EMN;  

• vzpostavitev učinkovite komunikacije z EBA in pristojnimi nacionalnimi 
organi ter priprava pravilnika, ki bo urejal medsebojne odnose;  

• izvesti ločitev monetarnih in nadzornih funkcij znotraj ECB.172 

5.9.1.1. Celovita ocena 

Eno izmed pomembnejših nalog, v okviru priprav na začetek izvajanja EMN, 
predstavlja izvedba ocene resničnega stanja bančnega sektorja v državah članicah EMN. 
V ta namen je ECB že začela izvajati postopek celovite ocene. Z izvajanjem je začela 
novembra 2013, postopki pa bodo predvidoma trajali leto dni, torej do prevzema 
nadzorniških pooblastil. 

Pravno podlago za izvedbo celovite ocene predstavlja člen 33 (4) Uredbe št. 1024/2013, 
v skladu s katerim ima ECB od 3. novembra 2013 pravico od pristojnih nacionalnih 
organov zahtevati vse informacije, potrebne za izvedbo ocene.173 Postopku ocenjevanja 
so podvržene institucije, ki bodo predmet neposrednega nadzora ECB. V oceno je 

                                                             
171 ECB, Mnenje ECB o predlogu uredbe Sveta o prenosu posebnih nalog na Evropsko centralno banko,  
1.4 točka. 
172 Deloitte, str. 5-6 (23. 12. 2013). 
173 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 33. 
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vključenih okoli 130 kreditnih institucij iz osemnajstih držav članic, ki skupno 
predstavljajo okoli 85% sredstev bank evroobmočja.174 

Celovita ocena ima dva glavna, dopolnjujoča se stebra: 

• prvi zajema pregled kakovosti, v okviru katerega se bo pregledala kakovost 
sredstev in okrepila preglednost izpostavljenosti; 

• drugi zajema izvedbo stresnega testa, ki ga bo izvedla v sodelovanju z 
EBA.175 

Postopki, ki jih bo vodila ECB, bodo izvedeni ob pomoči pristojnih nacionalnih 
organov in neodvisnih tretjih oseb. V vseh državah članicah bodo enaki. Vloga 
nacionalnih organov bo predvsem v zagotavljanju informacij o institucijah, ki bodo 
podvržene nadzoru in posredovanju znanja o lokalnem bančnem sistemu. Sodelujoče 
tretje osebe bodo na nacionalni ravni osebe zasebnega prava, na evropski pa 
mednarodna skupina za poslovno svetovanje Oliver Wymann. Naloga skupine Oliver 
Wymann bo v pomoči pri zasnovi, metodologiji in izvedbi celovite ocene.176 

Kakovostna izvedba celovite ocene je ključnega pomena za začetek izvajanja nadzora. 
Pomembna je tudi za ugled ECB-ja, saj predstavlja prvega od korakov pri izvajanju 
nadzora ter bi lahko omajala zaupanje ljudi, v primeru neuspešne izvedbe. O tem priča 
izkušnja v primeru izvedbe ocene, ki jo je vodil EBA. V okviru izvedenih stresnih 
testov je banka Dexia dobila dobre ocene, vendar je nato le tri mesece kasneje Belgijo in 
Francijo zaprosila za državno pomoč.177 Napaka, ki naj bi bila posledica slabega 
vodenja projekta, je tako pustila večne madeže na ugledu EBA.178 

Izvedba celovite ocene ima tri glavne cilje, in sicer: »preglednost− izboljšati kakovost 

informacij o stanju bank, popravilo− opredeliti in izvesti potrebne korektivne ukrepe, če 

oziroma kjer je to potrebno, graditev zaupanja− vsem deležnikom zagotoviti, da so 
banke v temelju zdrave in zaupanja vredne.« 179 

Po izvedenih postopkih ocenjevanja bo ECB objavila rezultate in v primerih, ko bodo 
odkrite pomanjkljivosti, tudi ukrepe in časovni okvir za njihovo izvedbo. 

5.9.2. Naloge bonitetnega nadzora 
Kot določa člen 1. Uredbe št. 1024/2013, ECB naloge nadzora opravlja: »… z namenom 
prispevati k varnosti in trdnosti kreditnih institucij ter k stabilnosti finančnega sistema v 
Uniji in vsaki državi članici…«. Določba vsebuje opredelitev nalog mikrobonitetnega 

                                                             
174 ECB, Četrt letno poročilo o Enotnem mehanizmu nadzora 2014/1, str. 14. 
175 Ibid. 
176 ECB, Celovita ocena pojasnilo, str. 3. 
177 P.W, The Economist, Setting the exam (18. 2. 2014).  
178 N. Véron, 2013,  str. 7.  
179 ECB, Celovita ocena pojasnilo, str. 2 . 
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nadzora (prispevati k varnosti in trdnosti kreditnih institucij) ter nalog 
makrobonitetnega nadzora (skrb za stabilnosti finančnega sistema Unije). 

Z Uredbo št. 1024/2013 se prenesejo na ECB le posebne naloge izvajanja bonitetnega 
nadzora, zato so te natančno opredeljene v sami Uredbi št. 1024/ 2013. Ostale ostajajo v 
pristojnosti nacionalnih organov. Nabor nalog bi se lahko razširil le po postopku 
določenem v členu 127 (6) PDEU. To pomeni, da bi odločitev o prenosu dodatnih nalog 
morala biti potrjena v Svetu z enoglasno odločitvijo vseh držav članic EU.180 

Pri izvajanju nalog ECB: »uporablja vse upoštevno pravo Unije in nacionalno 
zakonodajo, s katero so bile prenesene morebitne direktive, ki so del upoštevnega prava 
Unije. V primerih, ko gre pri upoštevnem pravu Unije za uredbe, in kadar navedene 
uredbe državam članicam izrecno ponujajo različne možnosti, ECB uporablja tudi 
nacionalno zakonodajo, s katero se izvršujejo navedene možnosti.« Predvsem mora pri 
svojem delu, zaradi zagotavljanja visokih nadzorniških standardov, upoštevati 
zavezujoče regulativne in izvedbene tehnične standarde, ki jih pripravlja EBA.181 

V okviru opravljanja prenesenih nalog ECB izdaja smernice in priporočila. Izda lahko 
tudi uredbe, a le v primeru in obsegu, ki je potreben za ureditve ali določitve 
podrobnosti, ki se nanašajo na izvajanje nadzorniških nalog.182 

5.9.3. Makrobonitetni nadzor 
V zadnjem času, še posebej po izbruhu globalne finančne krize, narašča zavest o 
uporabi makrobonitetnih orodij kot orodij, ki so učinkovita za zmanjševanje sistemskih 

tveganj; denimo v ZDA so kot enega od štirih temeljnih ciljev Dodd−Frank zakona 
(2010) določili upoštevanje tveganj s področja makrobonitetnega nadzora ter ustanovili 
Ameriški svet za nadzor finančne stabilnosti; bivši guverner izraelske centralne banke 

Stanley Fischer je v času svojega mandata (2005−2013) umestil makrobonitetni nadzor 
na listo prioritet; v EU je bil ustanovljen ESRB (2010).183 

Temeljna naloga makrobonitetnega nadzora je v zagotavljanju stabilnosti finančnega 
trga kot celote. Območje delovanja je celoten finančni trg in ne le posamezne institucije 
kot v primeru mikrobonitetnega nadzora. V okviru makrobonitetnega nadzora se 
stabilnost trga zagotavlja preko: odkrivanja tveganj v začetnih fazah, večanja odpornosti 
trga na morebitne pretrese ter zagotavljanja ustreznega kriznega upravljanja.184 Kot je v 
svojem govoru navedel Smets, je značilnost makrobonitetnih orodij, da v primerih, ko je 
to potrebno, lahko delujejo usmerjeno, tj. delujejo na razlog, ki predstavlja sistemsko 
tveganje. Ker so izkušnje najnovejše finančne krize pokazale, da so taki razlogi 

                                                             
180 S. Verhelst, 2013, str. 18. 
181 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 4 (3). 
182 Ibid. 
183 P. Wachtel, Is Macro Prudential Regulation Possible?, Working Paper št. 2451/31788, New York 
University, maj 2013, str. 3-4. 
184 De Nederlandsche Bank, 2010, str. 8. 
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velikokrat lokalnega značaja, pri izvajanju makrobonitetnih instrumentov pomembno 
vlogo igrajo pristojni nacionalni organi.185 V okviru delovanja EMN bodo tako ECB kot 
pristojni nacionalni organi izvajali ukrepe s področja makrobonitetnega nadzora, kot jih 
določa  pravo EU. V pristojnosti nacionalnih organov bodo ostali ukrepi 
makrobonitetnega nadzora, ki niso predmet prava EU.  

Makrobonitetne ukrepe bo ECB izvajala na lastno pobudo ali na pobudo pristojnih 
nacionalnih organov. S stališča ECB je predvsem pomembno, da bo lahko postavljala 
strožje zahteve za kapitalske blažilnike, ki predstavljajo enega pomembnejših orodij 
makrobonitetnega nadzora. Pred sprejetjem odločitev se bo dolžna o tem posvetovati s 
pristojnimi nacionalnimi organi. Slednji bodo v okviru nalog makrobonitetnega nadzora 
obdržali kar precej pristojnosti, saj bodo lahko o določenih ukrepih odločali sami. 
Pristojni nacionalni organi bodo ECB sicer dolžni obvestiti o izvajanju takih ukrepov, a 
ECB izvajanja le-teh ne bo morala preprečiti. Lahko bo le postavila strožje pogoje za 
njihovo uveljavitev.  

Makrobonitetna orodja in naloge v smislu Uredbe št. 1024/2013 predstavljajo: pravico 
ugovarjati na sprejete ukrepe pristojnih nacionalnih organov, katerih namen je odprava 
sistemskih ali makrobonitetnih tveganj, ki jih ti sprejmejo skladno s pravom EU; in 
lahko uveljavlja strožje zahteve za kapitalske blažilnike.186 

Pomembno bo tudi sodelovanje ECB z ESRB. Slednji je odgovoren za odkrivanje in 
zaznavanje sistemskih tveganj  na področju celotne EU ter za vse finančne institucije, ne 
le za kreditne institucije. ESRB bo v okviru svojih pristojnosti ECB opozarjal na 
morebitna tveganja ter izdajal priporočila. 

5.9.4. Mikrobonitetni nadzor 
Mikrobonitetni nadzor predstavlja nadzor, v okviru katerega se nadzirajo posamezne 
finančne institucije. Osredotoča se na nevarnosti, ki se za posamezno institucijo 
pojavljajo v okolju, v katerem deluje.187 Tako skrbi za stabilnost širšega trga, s tem da 
na ravni individualnih institucij prepreči nastanek tveganj, ki bi se lahko razširila na 
celoten trg. Predstavlja ukrepe od spodaj navzgor, za razliko od makrobonitetnega 
nadzora, katerega ukrepi delujejo od zgoraj navzdol.188 V okviru mikrobonitetnega 
nadzora se bodo nadzorovale kreditne institucije in finančni ter mešano finančni 
holdingi. Naloge, ki jih bo ECB izvajala v okviru mikrobonitetnega nadzora, so 
določene v členu 4 Uredbe št. 1024/2013 in zajemajo: izdajanje in odvzem dovoljenj 
kreditnim institucijam; ocenjevanje priglasitev pridobitve in odsvojitve kvalificiranega 
deleža v kreditnih institucijah; zagotavljanje skladnosti z akti, ki kreditnim institucijam 

                                                             
185 F. Smets, Practical considerations of pan European supervision, European Central Bank conference, 
28. 11. 2013 (23. 1. 2014). 
186 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 5. 
187 De Nederlandsche bank, 2010, str. 9. 
188 R. Kincaid, M. Watson, Avoiding New Crises in the Euro Area: Public and Private Imbalances, 
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nalagajo bonitetne zahteve v zvezi s kapitalskimi zahtevami, listinjenjem, omejitvami 
velike izpostavljenosti, likvidnostjo, finančnim vzvodom ter poročanjem in javnim 
razkritjem informacij o tem; zagotavljanje skladnosti z akti, ki določajo, da morajo 
kreditne institucije vzpostaviti stabilno ureditev upravljanja; nadzorniške preglede; 
izvajanje nadzora na konsolidirani podlagi nad nadrejenimi osebami kreditnih institucij 
s sedežem v eni od sodelujočih držav članic; dopolnilni nadzor nad finančnimi 
konglomerati; izvajanje nadzorniških nalog pri načrtih sanacije ter nalog zgodnjega 
posredovanja. 

V De Larosierovem poročilu se skupina ni strinjala s prevzemom mikrobonitetnega 
nadzora s strani ECB. Glavni razlogi navedeni v poročilu so: da bi to lahko negativno 
vplivalo na izvajanje monetarne politike; lahko bi bila ogrožena neodvisnost ECB-ja 
zaradi političnih pritiskov; v primeru krize bi to predstavljalo zelo kompleksno nalogo, 
zaradi številnih nadzornikov ter različnih državno proračunskih politik v različnih 
državah članicah; prenos nalog mikrobonitetnega nadzora na ECB bi bil lahko težaven, 
ker nimajo vse države članice v svojih ureditvah določenih pristojnosti na tem področju; 
ECB ni pristojna za monetarno politiko na celotnem območju EU, torej to ne bi rešilo 
vprašanja integriranega in obširnega sistema nadzora; ECB v skladu s primarnim 
pravom ni pristojna za zavarovalniške družbe.189 

5.9.5. Pooblastila ECB za izvajanje nadzora 
Uredba št. 1024/2013 določa za izvajanje posebnih nalog makrobonitetnega nadzora: 
nadzorniška, preiskovalna in posebna nadzorniška pooblastila. 

5.9.5.1. Nadzorniška, preiskovalna in posebna nadzorniška pooblastila 

ECB ima za potrebe izvajanja nalog, ki se nanjo prenesejo, v Uredbi št. 1024/2013 
natančno opredeljena pooblastila. Poleg tega lahko, ko je to potrebno: »od navedenih 
nacionalnih organov z navodili zahteva, naj uporabijo svoja pooblastila v skladu s 
pogoji, določenimi v nacionalnem pravu, kadar ta uredba takšnih pooblastil ne prenaša 
na ECB.«190 ECB tako v okviru:  

• preiskovalnih pooblastil: zahteva potrebne informacije; izvede splošne 
preiskave, v okviru katerih opravi razgovore, pregleda dokumentacijo, 
zahteva pisno/ustno obrazložitev; opravi inšpekcijske preglede na kraju 
samem; 

• nadzorniških: lahko od institucij zahteva, da sprejmejo ukrepe za 
odpravo težav; izreka kazni; opravlja nadzor na konsolidirani ravni; 

• posebnih nadzorniških: ima pravico podati ugovor na osnutek dovoljenja 
za opravljanje dejavnosti kreditni instituciji, ki ga pristojni nacionalni 
organ izda v skladu z nacionalnim pravom; lahko na lastno pobudo po 
posvetovanju s pristojnimi nacionalnimi organi odvzame dovoljenje 
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kreditni instituciji v sodelujoči državi; dovoljenje lahko odvzame tudi na 
pobudo pristojnih nacionalnih organov, ob upoštevanju vseh razlogov, ki 
jih ta predloži; ter se odloči ali bo ugovarjala oceni pridobitve 
kvalificiranega deleža.191 

5.10. Ločitev monetarne in nadzorne funkcije 
Do vzpostavitve EMN, ki na ECB prenaša posebne naloge bonitetnega nadzora nad 
kreditnimi institucijami, je bila temeljna vloga ECB-ja vodenje monetarne politike 
evroobmočja, ki jo določa člen 127 (2) PDEU. Monetarna politika je že tradicionalno 
ena temeljnih nalog centralnih bank po svetu. Naloge nadzora finančnih institucij so v 
pristojnosti neodvisnih teles ali v pristojnosti centralnih bank. 

V Evropi sta najbolj poznana dva temeljna sistema nadzora finančnih institucij, in sicer 
angleški, kjer je funkcija vodenja monetarne politike in nadzora (znova) v rokah ene 
institucije, Bank of England, ter nemškega, kjer nadzor izvaja  Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin, organizacija, ki ne deluje v okviru centralne 
banke.192 

Nemčija že od začetka pogajanj o vzpostavitvi EMN zagovarja stališče, naj se v okviru 
mehanizma vzpostavi trdna ločitev med monetarnimi in nadzorniškimi pristojnostmi 
ECB-ja oz. kot se je izrazil nemški minister Wolfgang Schauble, naj se zgradi t.i. 
»kitajski zid«, ki bo ločeval izvrševanje nadzorniških pristojnosti na eni strani ter 
izvajanje monetarne politike na drugi. Tako bi se po njegovih besedah preprečil konflikt 
interesov med monetarno politiko in nadzorom ter izboljšalo pogoje sodelovanja v 
okviru izvajanja nadzora, za države, ki evra ne uporabljajo.193 

Argumenti proti združevanju obeh funkcij v okviru centralne banke so:  

• konflikt interesov− najpogostejši argument proti;  

• vzbujanje dvoma pri gospodarskih subjektih, da bo morda izvrševanje 
nadzorne funkcije ogrozilo izvajanje monetarne politike;  

• možnost, da si zaradi napak storjenih pri izvrševanju nadzorniških 
pooblastil, načne ugled kredibilnega izvrševalca monetarne politike;  

• skrb, da bi morebitno vmešavanje politike v izvajanje nalog 
makrobonitetnega nadzora spodkopalo neodvisnost izvajanja monetarne 
funkcije, saj se je med pogajanji za bančno unijo izkazalo, da gre za 
politično zanimivo vprašanje;  

• prevelika moč centralnih bank v delovanju finančnega sistema.  

                                                             
191 Uredba Sveta (EU) št. 1024/201, člen 10-18. 
192 C. Goodhart, D. Schoenmaker, Should the functions of monetary policy and banking supervision be 
seperated?, Oxford Economic Papers, let. 47, št. 4, 1995, str. 544. 
193 W. Schäuble, How to protect EU taxpayers against bank  failures, 30. 8. 2012 (22. 11. 2013). 
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V svojem članku navajata Goodhart in Schoenmaker, kot enega od pomembnejših 
argumentov za združitev obeh funkcij v okviru iste institucije, zagotavljanje sistemske 
stabilnosti finančnega sistema, ki jo centralna banka skuša vzpostaviti tudi preko 
funkcije posojilodajalca v sili. Tako pridobljena sredstva so banke izkoristile za rizična 
vlaganja. Zavedanje bank o tem, da za njimi stoji nekdo, ki jih bo rešil z denarnim 
vložkom, spodbuja rizično poslovanje tudi v času, ko nimajo zadostnih sredstev. To bi 
se dalo preprečiti s podatki, ki bi jih banka pridobila v okviru izvajanja nadzorne 
funkcije, o likvidnosti in solventnosti bank,194 ki se nanjo obrnejo kot na posojilodajalca 
v sili.195 Poleg tega so argumenti za združitev še:  

• pozitivni učinki pretoka informacij med nadzornim delom, kjer se zbirajo 
informacije o stanju institucij, ki se nato lahko uporabijo v okviru 
izvajanja monetarne politike, kar omogoča hitrejši odziv predvsem v 
primeru kriznih situacij, ki zahtevajo hiter odziv;  

• usmerjenost v sistemska tveganja; 

• neodvisnost in strokovnost.196 

Nadzorna in monetarna stran bosta ločeni z dvema ločenima organoma, ki sta 
pooblaščena za izvajanje posamezne funkcije: Svet ECB, odgovoren za izvajanje 
monetarne politike, in Nadzorni odbor za izvajanje nadzorstva v okviru EMN.  

Stroga ločitev obeh funkcij je onemogočena zaradi pravnega temelja prenosa posebnih 
nalog nadzora. Ker je bil prenos opravljen z Uredbo št. 1024/2013, le-ta ne more 
spremeniti določbe primarnega prava EU, ki kot edini organ, ki lahko sprejema končne 
odločitve v ECB, določa Svet ECB. Tako bodo končne odločitve v skladu s primarnim 
pravom tako za monetarne kot nadzorniške naloge sprejete v okviru istega organa. 
Vendar je kljub temu za zagotavljanje večje ločenosti med organoma določeno, naj Svet 
ECB načeloma ne bi zavrnil sprejetja osnutka, ki ga pripravi Nadzorni odbor, razen če 
se nanaša na monetarne razloge in je pisen.197 

Beck in Gros sta izrazila dvom o dejanski ločenosti obeh pristojnosti, kar zadeva 
predstavnike držav članic evroobmočja,v Svetu ECB in NO. V Svetu ECB države 
članice predstavljajo guvernerji centralnih bank,198 medtem ko člen 26 (1) Uredbe št. 

                                                             
194 »Likvidnost podjetja pomeni njegovo kratkoročno plačilno sposobnost, za katero mora imeti podjetje 
običajno dovolj denarja ali zelo likvidne vire, solventnost pa pomeni njegovo dolgoročno plačilno 
sposobnost, na katero pa vpliva predvsem ustrezno dolgoročno financiranje in uspešno poslovanje«,  J. 
Filip, Likvidnost in kako jo vzdrževati, 13. 6. 2012  (12. 2. 2014).  
195 C. Goodhart, D. Schoenmaker, 1995, str. 548. 
196 Evropska centralna banka, The role of central banks in prudential supervision, str. 5-7. 
197 T. H. Tröger, The single supervisory mechanism – Panacea of Quack Banking Regulation? 
Preliminary Assessment of the evolving Regime for the prudential Supervision of Banks with ECB 
involvement, Working Paper Series št. 27, Center of Excellence SAFE - Sustainable Architecture for 
Finance in Europe, 2013, str. 25.  
198 Statutu ESCB in ECB, člen 10 (1). 
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1024/2013 določa, da so predstavniki držav članic EMN v Nadzornem odboru 
predstavniki pristojnega organa države članice. Torej gre za posameznike iz istih držav, 
ki bodo delovali v okviru različnih organov iste institucije, pri čemer je eden nadrejen 
drugemu.199 

Ločenost obeh funkcij znotraj ECB-ja urejata člena 25 in 26 Uredbe št. 1024/2013. 
Določeno je izvajanje funkcij nadzora neodvisno od preostalih funkcij, kar velja tako za 
izvajanje monetarne politike kot tudi za preostale funkcije ter delovanje v okviru ESRB. 
Ločenost velja tudi za osebje Sveta ECB (ločeni sestanki in dnevni redi) in za 
financiranje nadzorniških nalog (člen 25 in člen 29 Uredbe št. 1024/2013). 

5.11. Struktura odločanja 
V okviru EMN so za odločanje s področja nadzora pooblaščeni trije organi:  

• Nadzorni odbor je pristojen za naloge, ki so na ECB prenesene z Uredbo št. 
1024/2013, vendar nima moči končnega odločanja;  

• Svet ECB kot edini organ v ECB, ki lahko sprejema končne odločitve v vseh 
zadevah v pristojnosti ECB;  

• Odbor za mediacijo, katerega temeljna vloga je razreševanje nesoglasij med 
Svetom ECB in Nadzornim odborom. 

Končne odločitve v skladu s Statutom ESCB sprejema le Svet ECB. Ta je kot vrhovni 
organ za odločanje določen v Statutu ESCB, ki se uvršča med akte primarnega prava 
EU. Tega brez spremembe ustanovnih pogodb ni mogoče spremeniti. To je posledica 
dejstva, da v času sprejema Statuta, prevzem nadzora s strani ECB, ni bil na »dnevnem 
redu«, tako so strukturo odločanja v ECB zasnovali na način, ki naj bi kar najbolj 
ustrezal vodenju monetarne politike. Zato je bila možnost sodelovanja in sprejemanja 
odločitev v Svetu ECB predvidena le za države članice evroobmočja.200 Države katerih 
valuta ni evro, so v upravljalski strukturi ECB-ja prisotne le v Razširjenem svetu ECB, 
ki prav tako nima moči sprejemanja končnih, zavezujočih odločitev.201 

5.11.1. Nadzorni odbor 
Pristojni organ za izvajanje posebnih nalog makrobonitetnega nadzora v okviru ECB-ja 
je Nadzorni odbor. Temeljna naloga Nadzornega odbora je načrtovanje in izvedba nalog 
bonitetnega nadzora, ter v okviru tega sprejem osnutkov odločitev, ki se nato 
posredujejo Svetu ECB.202 

                                                             
199 T. Beck, D. Gros, Monetary Policy and Banking Supervision: Coordination Instead of Separation, CES 
info Forum 4/2012, Info institute, 2012, str. 34.  
200 S. Verhelst, 2013, str. 21.  
201 R. Repasi, Legal issues of the Single European Supervisory Mechanism, str. 3 (10. 3. 2014). 
202 Deutsche Bundesbank, European Single Supervisory Mechanism for banks –a first step on the road to 
a Banking Union, Monthly Report, 2013, str. 21. 
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Sestavljajo ga: predsednik, podpredsednik, štirje predstavniki ECB-ja in po en 
predstavnik pristojnega organa iz vsake države članice (izjemoma dva, a imata oba 
skupaj en glas). Vsi omenjeni člani imajo tudi glasovalne pravice, vsak po en glas.  

Nadzornemu odboru pri delu pomagata Usmerjevalni odbor in Sekretariat. Delujeta 
objektivno, v skladu s cilji Unije kot celote.203 

5.11.1.1. Člani Nadzornega odbora, Usmerjevalni odbor in Sekretariat 

Nadzorni odbor predstavljajo predsednik, podpredsednik, štirje predstavniki ECB-ja in 
predstavniki pristojnih nacionalnih organov. 

Predsednik Nadzornega odbora je izbran na podlagi odprtega izbirnega postopka, izmed 
priznanih strokovnjakov s področja bančništva ter financ in ni predstavnik Sveta ECB-
ja. Njegov mandat traja pet let, brez možnosti ponovitve. Namen mandata brez možnosti 
ponovitve je v zagotovitvi neodvisnosti predsednika in v zagotavljanju ustrezne 
rotacije.204 Podpredsednik pa je izbran izmed članov Izvršilnega odbora ECB.205 

Predsednika in podpredsednika predlaga ECB. Po predstavitvi stališča Nadzornega 
odbora, ECB poda predlog za imenovanje v potrditev EP. Če je predlog sprejet v EP, 
Svet sprejme Sklep o izvedbi, s katerim imenuje predsednika in podpredsednika 
Nadzornega odbora. Da je Sklep o izvedbi sprejet, mora v Svetu dobiti absolutno večino 
glasov držav, ki so članice EMN, glasovi preostalih držav se ne upoštevajo. 

Prvi mandat predsednika je dobila Danièle Nouy. Pred prihodom na mesto predsednice 
je opravljala delo generalne sekretarke v Autorité de contrôle  prudentiel et de 
résolution, tj. francoski organ za izvajanje bonitetnega nadzora ter reševanja bank.206 Za 
podpredsednico pa je bila imenovana Sabine Lautenschläger, ki je bila od januarja 2014 
članica Izvršilnega odbora ECB.207 

Predsednik se odstavi s položaja, če ne izpolnjuje več pogojev za to delovno mesto ali je 
spoznan za krivega hude kršitve. Predlog za odstavitev poda ECB, odobriti ga mora EP. 
Odstavi se ga s sprejemom izvedbenega sklepa, ki ga sprejme Svet s kvalificirano 
večino glasov držav članic EMN-ja. Po istem postopku se lahko odstavi tudi 
podpredsednika Nadzornega odbora, v primeru, ko je bil razrešen kot član Izvršilnega 
odbora.208 

V Nadzornem odboru ima svojega predstavnika tudi vsaka sodelujoča država in ECB. V 
času trajanja mandata predstavnik pristojnega organa ne more opravljati funkcije v 

                                                             
203 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013,  člen 19 (1). 
204 Ibid, 70 točka preambule. 
205 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013,  člen 26 (3). 
206 ECB, Danièle Nouy imenovana za predsednico Nadzornega odbora, 16. 12. 2013  (7. 2. 2014). 
207 European Council, Sabine Lautenschläger appointed to the ECB executive board, 21. 1. 2014  (1. 4. 
2014). 
208 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 26 (4). 
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pristojnem nacionalnem organu. Vsak predstavnik ima pri glasovanju en glas. V 
državah, kjer pristojni organ za izvajanje bonitetnega nadzora (denimo Nemčija, kjer je 
to BaFin) ni centralna banka, se lahko odločijo za dva predstavnika: predstavnika 
pristojnega organa in predstavnika centralne banke.209 V tem primeru imata oba 
predstavnika skupaj en glas.210 Predstavnike ECB pa izbere Svet ECB. V času trajanja 
mandata ne smejo opravljati nalog s področja monetarne politike.  

Pri delu Nadzornemu odboru pomaga Usmerjevalni odbor, ki pripravlja osnutke in 
pomaga pri pripravah na sestanke. Ima največ deset članov, od katerih je največ sedem 
članov predstavnikov držav članic. Predseduje mu predsednik Nadzornega odbora oz. v 
njegovi odsotnosti podpredsednik. Gre za organ, ki nima pravice odločanja.  

Nadzornemu odboru za polni delovni čas pomaga tudi Sekretariat, vključno s 
pripravami na sestanke.211 Kot ugotavlja Wymeerch odnos med Sekretariatom in 
Nadzornim odborom ni povsem jasen, denimo ali gre za ločeno telo, ali zgolj za 
oddelek znotraj Nadzornega odbora. Vodenje Sekretariata bo zaradi narave nalog 
Nadzornega odbora (načrtovanjem in izvajanjem nalog bonitetnega nadzora, ne pa tudi 
vodenjem podpornega osebja ECB) prevzel Izvršilni odbor ECB-ja.212 

5.11.1.2. Odločanje v Nadzornem odboru 

Nadzorni odbor ne sprejema končnih odločitev, temveč sprejema osnutke odločitev, ki 
jih nato sprejme Svet ECB. Sprememba omenjenega postopka brez spremembe 
primarnih pravnih virov ni mogoča. Posledica tega je, da je bilo državam, ki niso 
članice evroobmočja, mogoče omogočiti glasovanje v organu v okviru ECB, le z 
ustanovitvijo organa, ki nima pravice sprejemati končnih odločitev.213 

Odločitve se sprejemajo z navadno večino glasov. Vsak član ima en glas. V primeru 
neodločenega glasovanja odloči glas predsednika. To pomeni, da bodo imele glavno 
besedo pri odločanju države članice EMN. Izjema so odločitve, ki se nanašajo na 
sprejem aktov, katerih namen je zagotavljanje visokih standardov nadzora. Te se 
sprejemajo s kvalificirano večino, ki se določi skladno s členom 16 (4)214 PEU. 

Sprejet osnutek se posreduje Svetu ECB in državam članicam. Šteje se, da je osnutek 
sprejet, če Svet ECB ne ugovarja. Ugovor Sveta ECB se mora, v skladu z Uredbo št. 
1024/2013, nanašati predvsem na področje monetarne politike. V okviru sprejemanja 
odločitev na področju nadzora Nadzorni odbor in Svet ECB, sodelujeta v skladu s 
postopkom nenasprotovanja. To pomeni, da se odločitev šteje za sprejeto v kolikor Svet 

                                                             
209 Deutsche Bundesbank, 2013, str. 22. 
210 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 26 (1). 
211 Ibid, člen 26 (9). 
212 E. Wymeersch, 2014, str. 54. 
213 R. Repasi, str. 3 (10. 3. 2014). 
214 Pogodba o Evropski uniji, člen 16 (4): »Od 1. novembra 2014 je kvalificirana večina najmanj 55 % 
članov Sveta, ki jo tvori najmanj petnajst članov in ki predstavljajo države članice, ki imajo skupaj 
najmanj 65 % prebivalstva Unije».  
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ECB v zakonsko določenem roku (deset dni oz. oseminštirideset ur) na sprejet osnutek 
ne poda ugovora.215 V normalnih okoliščinah ima tako »de facto«, končno odločitev v 
rokah Nadzorni odbor.216 Tak proceduralni postopek je posledica ločitve med 
nadzornimi in monetarnimi funkcijami ECB-ja. Tako se skuša ločiti na eni strani moč 
sprejemanja končnih odločitev, ki jo ima v skladu s primarnim pravom EU Svet ECB 
ter nemočjo Nadzornega odbora, da bi v okviru obstoječega pravnega okvira sprejel 
končno odločitev. 

5.11.2. Svet ECB 
Svet ECB je temeljni organ odločanja v ECB ter edini organ s pravico sprejemanja 
končnih odločitev znotraj ECB. V skladu s členom 10 (1) Statuta, Svet ECB sestavljajo: 
člani Izvršilnega odbora ECB in guvernerji nacionalnih centralnih bank držav članic 
evroobmočja. Gre torej za organ, kjer so zastopane države članice evroobmočja. 
Omenjena sestave organa, ki je »de iure« pooblaščen za sprejemanje končnih odločitev 
znotraj ECB, je predstavljala eno izmed večjih ovir v okviru pogajanj o vzpostavitvi 
enotnega mehanizma nadzora. Rešitev oziroma dosežen kompromis je, da ima Svet 
ECB v okviru izvajanja nalog nadzora sicer pravico podati ugovor na osnutek, ki ga 
sprejme Nadzorni odbor, a je le-ta časovno in vsebinsko omejena. Tako se ugovor lahko 
nanaša le na vprašanja s področja monetarne politike in podati ga mora v desetih 
delovnih dneh, oz. v izrednih razmerah v roku oseminštiridesetih ur. Če ne poda 
ugovora, se osnutek šteje za dokončno odločitev.217 Kljub temu, da naj bi se razlogi za 
ugovor nanašali na področje monetarne politike, to zbuja dvom o resnični ločitvi 
monetarne in nadzorne funkcije znotraj ECB-ja, saj bodo v končni fazi o sprejemu tako 
monetarnih kot nadzorniških odločitev odločale iste osebe. Svet ECB lahko osnutek le 
odobri oziroma zavrne, ne more ga vsebinsko spreminjati po svojem prepričanju.218 

Odločitve Svet ECB sprejema z navadno večino glasov članov, ki imajo glasovalno 
pravico. Sklepčen je, če sta navzoči dve tretjini članov, ki imajo glasovalno pravico.219 

5.11.3. Reševanje nesoglasij glede nalog nadzora v ECB 
V ta namen sta predvidena dva organa: Odbor za mediacijo, za reševanje notranjih 
nesoglasij in Upravni odbor za pregled, katerega naloga je reševanje nesoglasij med 
ECB ter fizičnimi in pravnimi osebami. 

Naloga Odbora za mediacijo bo v zagotavljanju ločenosti monetarne in nadzorniške 
funkcije ECB. Torej bo pristojen za reševanje nesoglasij nastalih znotraj ECB-ja. Svojo 
nalogo bo izpolnjeval z odpravljanjem morebitnih razhajanj med stališči, ki jih izrazijo 
pristojni organi zadevnih sodelujočih držav članic glede ugovorov Sveta ECB zoper 

                                                             
215 ECB, Četrt letno poročilo o Enotnem mehanizmu nadzora 2014/1, str. 4. 
216 S. Verhelst, The Single Supervisory Mechanism: A Sound First Step in Europe’s Banking Union?, 
Egmont European Affairs Paper, Egmont Royal Institute for International Relations, marec 2013, str. 12. 
217 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 26 (8). 
218 T. H. Tröger, 2013 , str. 25. 
219 Statut ESCB in ECB, člen 10. 
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osnutke odločitev Nadzornega odbora.220 Postopek se bo začel na zahtevo pristojnega 
nacionalnega organa. Vsaka država članica ima v Odboru enega člana, ki ima en glas. 
Država članica predstavnika izbere med člani Sveta ECB in NO.221 Odločitve se 
sprejemajo z navadno večino in niso pravno zavezujoče temveč predstavljajo le moralni 
pritisk na Svet ECB.222 

V primeru nestrinjanja fizičnih ali pravnih oseb glede odločitev, sprejetih v postopkih 
izvajanja pooblastil v okviru nadzorniških nalog, postopek vodi Upravni odbor za 
pregled. Njegova naloga je izvajanje internega upravnega pregleda odločitev, ki jih 
sprejme ECB pri izvajanju nadzornih nalog.223 Sestavlja ga pet posameznikov iz držav 
članic EMN, ki imajo ustrezno znanje in izkušnje. Njihov mandat traja pet let, z 
možnostjo enkratne ponovitve. Imenuje jih ECB, ki istočasno imenuje še dva 
nadomestna člana. Odločitev za opravljanje pregleda je sprejeta, če je zanjo glasovalo 
vsaj tri petine članov. Pri svojem delovanju so neodvisni, ter ravnajo v javnem 
interesu.224 

Upravni odbor  vodi postopek notranjega upravnega pregleda. Upravičenec postopek 
sproži glede odločitve, ki je bila izdana v okviru postopka nadzora in je nanj naslovljena 
oziroma se nanj nanaša neposredno ali posamično. Zahtevo mora podati v roku enega 
meseca, odkar je upravičenec izvedel oziroma bil obveščen o odločitvi. Predmet 
postopka je preverjanje vsebinske in postopkovne skladnosti z Uredbo št. 1024/2013 
glede dejanj, ki jih je ECB opravila v okviru izvajanju nadzora.225 Po opravljenem 
postopku poda mnenje, najkasneje v roku dveh mesecev, ki ga nato preda Nadzornemu 
odboru, ki pripravi nov osnutek odločitve. Vsebina novega osnutka lahko: nadomesti 
vsebino prejšnjega z novo vsebino, ali vsebina ostane enaka ali razveljavi vsebino. 
Nadzorni odbor nov osnutek posreduje Svetu ECB. Osnutek je sprejet, če Svet ECB 
nanj ne poda ugovora. 

Odločitve Upravnega odbora  niso pravno zavezujoče. Predstavljajo le moralni pritisk 
na Svet ECB, da argumente ob ponovnem odločanju upošteva, ne pa tudi povzame v 
novem aktu. Če se država članica ali fizična oziroma pravna oseba z aktom 
naslovljenim nanj ne strinja, ima možnost svojo pravico uveljavi le še na Sodišču EU.226 

5.12. Neodvisnost ECB 
Neodvisnost ECB v razmerju do drugih organov, institucij, držav članic EU določa člen 
130 PDEU.227 Določba je namenjena zagotavljanju neodvisnega delovanja ECB, pri 
                                                             
220 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 25 (5). 
221 ECB, Četrt letno poročilo o Enotnem mehanizmu nadzora 2014/1, str. 5. 
222 S. Verhelst, 2013, str. 14. 
223 ECB, Četrt letno poročilo o Enotnem mehanizmu nadzora 2014/1, str. 5. 
224 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 24. 
225 ECB, Četrt letno poročilo o Enotnem mehanizmu nadzora 2014/1, str. 5. 
226 E. Wymeersch, 2014, str. 55. 
227 PDEU, Uradni list EU, člen 130: »Pri izvajanju svojih pooblastil ter opravljanju nalog in dolžnosti po 
Pogodbah in statutu ESCB in ECB ne smejo niti Evropska centralna banka niti nacionalne centralne 
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izvajanju nalog monetarne politike. Neodvisnost glede nadzorniških nalog določa člen 
19 Uredbe št. 1024/2013. V skladu s tem členom ECB in pristojni nacionalni organi 
ravnajo pri izvajanju nadzorniških nalog neodvisno. To morajo spoštovati institucije, 
uradi, agencije Unije ter vlade držav članic in vsi drugi organi Unije. 

5.12.1. Odgovornost in poročanje 
ECB bo za opravljanje nadzorniških nalog odgovarjala EP in Svetu. Odgovornost se bo 
izvajala v obliki pisnih ali ustnih vprašanj in odgovorov, podajanju poročil in zaslišanj. 
Posebno vrsto odgovornosti predstavlja odgovornost za škodo, ki jo pri izvajanju nalog 
povzroči sama ali jo povzročijo uslužbenci ECB. 

Vsako leto bo morala ECB izdati poročilo o opravljanju nadzorniških nalog ter ga 
predstaviti EP, EK, Svetu in Evroskupini. Pri predstavitvi so lahko navzoči tudi 
predstavniki držav, katerih valuta ni evro. 

Ker so na področju držav članic EMN ureditve glede izvajanja bonitetnega nadzora 
različne, bodisi ga izvaja centralna banka bodisi drugo telo, ki je odgovorno neposredno 
nacionalnemu parlamentu, je pomembno, da je tudi ECB pri izvajanju nadzorniških 
nalog odgovorna neposredno EP, da ne pride do nasprotja z nekaterimi ustavno-
pravnimi določili držav članic.228 

EP in ECB sta sklenila medinstitucionalni dogovor o praktičnih modalitetah glede 
demokratične odgovornosti in nadzora, povezanega z izvrševanjem nalog v okviru 
EMN. V skladu z dogovorom bo ECB EP pripravila letno poročilo ter četrtletna 
poročila glede napredka pri vzpostavitvi mehanizma, ki naj jih izdaja v začetnem 
obdobju.229 

Predsednik Nadzornega odbora se bo dolžan odzvati zahtevi po zaslišanju glede 
izvrševanja nadzorniških nalog v pristojnih odborih EP, ter  bo moral na zahtevo 
Evroskupine odgovarjati na vprašanja glede izvrševanja nadzorniških nalog. ECB bo 
dolžna tudi ustno ali pisno odgovarjati na vprašanja EP ali Evroskupine. ECB sodeluje 
pri preiskavah, ki jih organizira EP. Predsednik Nadzornega odbora na prošnjo 
pristojnega odbora EP organizira razprave za zaprtimi vrati, kadar je to nujno za 
izvajanje pooblastil EP.230 

                                                                                                                                                                                   

banke, pa tudi noben član njihovih organov odločanja, zahtevati ali sprejemati navodil od institucij, 
organov, uradov ali agencij Unije, vlad držav članic ali katerih koli drugih organov. Institucije, organi, 
uradi ali agencije Unije ter vlade držav članic se obvezujejo, da bodo to načelo spoštovali in ne bodo 
poskušali vplivati na člane organov odločanja Evropske centralne banke ali nacionalnih centralnih bank 
pri opravljanju njihovih nalog.« 
228 R. Repasi, Legal issues of the Single European Supervisory Mechanism, str. 2 (10. 3. 2014). 
229 Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the European Central Bank, 
Official Journal of the EU,  L 320/1, 30.11. 2013. 
230 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013, člen 20. 
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Zaradi zagotavljanja transparentnosti in demokratičnosti letna poročila ECB posreduje 
tudi nacionalnim parlamentom sodelujočih držav. Ti lahko na ECB naslovijo 
obrazložene pripombe glede poročil. Prav tako lahko na ECB naslovijo vprašanja in 
pripombe glede postopkov ECB, povezanih z opravljanja nadzorniških nalog, za kar 
lahko zahtevajo pisni odgovor. Predsednika ali podpredsednika lahko povabijo na 
izmenjavo mnenj glede nadzora nad kreditnimi institucijami v tej državi.231 

  

                                                             
231 Ibid, člen 21. 
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6. ZAKLJUČEK 
Gospodarska kriza, ki se je kot posledica slabih poslovnih praks hitro širila iz ZDA v 
Evropo, je pokazala mnogo vrzeli v pravni ureditvi finančnega sektorja. Znova se je 
pokazalo, kako pravo lahko postane orodje v rokah tistih, ki so zaradi večjih zaslužkov 
pripravljeni hoditi po mračnih vodah sivine, ki jo ponuja ohlapnost pravne ureditve in 
nekonsistentnost nadzora, kot je primer v Evropi. Iz obdobja velike gospodarske rasti in 
gospodarske uspešnosti, iz Evrope, ki je kot ameriški film obljubljala srečen konec za 
slehernega Evropejca, smo padli v leta gospodarskega upada, ko se je brezposelnost 
strmo poviševala, potrošnja nižala in so dolgovi držav strmo naraščali. Postalo je jasno, 
kako močno lahko negativni premiki v finančnem sistemu vplivajo na realno življenje. 
Rodila se je ideja o bančni uniji, ki naj z vzpostavitvijo enotnega mehanizma nadzora, 
enotnega mehanizma za reševanje bank, ter enotne sheme zajamčenih vlog, uspešno 
kljubuje dogodkom, ki vodijo v nastanek sistemskih tveganj, katerih posledice so lahko 
ob nepravi sanaciji in prepoznem zaznavanju, uničujoče.  

V diplomski nalogi sem se posvetila predvsem vlogi Evropske centralne banke v okviru 
bodoče bančne unije. Le-ta bo v okviru bančne unije prevzela nadzor nad kreditnimi 
institucijami. V ta namen bo vzpostavljen enotni mehanizem nadzora. Zaradi nujnosti 
ukrepanja v obdobju polnega razmaha krize je bil časovni okvir za vzpostavitev projekta 
precej kratek. Posledica je sprejeta pravna podlaga, tj. člen 126 (7) PDEU. Ta poraja 
dvome ali bo nudil zadostno podlago za nemoteno izvrševanje pooblastil, ki so z 
Uredbo št. 1024/2013 prenesena na ECB. Pravna podlaga je bila dolgo tudi kamen 
spotike za države, ki niso članice evroobmočja. Za te države je bil namreč problem 
povezan z njihovo udeležbo pri sprejemanju odločitev v okviru mehanizma nadzora. 
Glede tega je bil na končni stopnji uveden kompromis, tako da vse države, ki sodelujejo 
v mehanizmu, načeloma sodelujejo enakopravno pri sprejemu odločitev. Vendar bo v 
prihodnosti potrebna sprememba pogodb, s katero bo mogoče urediti status držav, ki 
niso v evroobmočju; izboljšati možnosti za bolj fleksibilno ureditev mehanizma, 
katerega predmet se spreminja, zaradi česar je potreben pravni okvir, ki take spremembe 
tudi omogoča v sprejemljivem času; urediti strukturo odločanja, ki bo Nadzornemu 
odboru omogočala tudi »de iure« sprejem končnih odločitev. 

ECB je z uveljavitvijo Uredbe št. 1024/2013 pridobila pravico izvajanja nadzora nad 
kreditnimi institucijami v državah članicah evroobmočja ter državah članicah, ki se 
bodo določile za sodelovanje. To je vsekakor dobrodošla sprememba, ki bo nadzor iz 
nacionalnih meja ponesla na evropsko raven. To bo puščalo manj prostora za 
uveljavljanje nacionalnih interesov, kakršnemu smo bili priča denimo v Španiji, kjer je 
prevelik politični vpliv in prekrivanje napak »lokalnih veljakov« povzročilo najprej 
razcvet nepremičninskega balona, ki je kasneje počil ter pustil uničujoče posledice v 
bilancah bank, ki jih je v zadnjem stadiju reševala država. Podobna je bila slika v 
Sloveniji, kjer so se negativne številke v bilancah bank kopičile na račun posojil, ki so 
bila v času gospodarskega razcveta pred letom 2008 dana brez korektno izvedenih ocen 
tveganja, namenjena pa so bila v večini odkupu podjetij s strani managerjev. Do tega je 
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prihajalo zaradi močne povezanosti gospodarskih in političnih elit. Ob vsem tem se 
postavlja vprašanje, ali bo nadzor, ki se bo izvajal le nad kreditnimi institucijami, kot so 
definirane po pravu EU, v zadostni meri omejil slabe poslovne prakse. 

Vsekakor je centralizacija nadzora nad segmentom enotnega trga, ki je z odstranitvijo 
ovir veliko pridobil, a hkrati ostal ukleščen znotraj meja posameznih držav, nujna za 
učinkovito delovanje Evropske monetarne in ekonomske unije. Prav tako bo 
centralizacija dobrodošla tudi za kreditne institucije in potrošnike, ki kljub enotnemu 
trgu še vedno niso v enakopravnem položaju.  

Kot negativno plat bi morda izpostavila politične boje, ki so med pogajanji o 
vzpostavitvi EMN in bančne unije kot celote potekali med dvema od vidnejših članic 
EU: Nemčijo in Francijo. Ponovno je postalo jasno, kako se lahko hitro vse sprevrže v 
politične boje najmočnejših, kar je vrglo senco dvoma na enakopravnost držav znotraj 
EU. Torej gre za vprašanje, ki ga EU v času splošnega nezaupanja Evropejcev v njeno 
delovanje gotovo ne potrebuje. 

Vzpostavitev enotnega mehanizma nadzora predstavlja zahteven projekt, ki vnaša 
novosti tako v sfero nadzora finančnega trga kot tudi v delovanje ene od temeljnih 
institucij EU. Enotni nadzor je nujen za učinkovitejše delovanje ekonomske in 
monetarne unije, edina temna točka je, da ni bil vzpostavljen že prej in sicer zaradi 
interesov, ki bi morali v luči enotne Evrope ostati neuslišani. Interesov 
brezkompromisnega prisvajanja denarja, ki verjetno brez korenitih družbenih 
sprememb, ki jim bodo sčasoma sledile tudi pravne norme, še dolgo ne bodo utišani.  
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